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Kính dâng Thầy
Trong cuốn “Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20” có
một đề tài mà con chưa dẫn giải xong, đó là Thầy đã công
bố "Thiền là một môn khoa học tâm linh." Chỉ vì, đề tài
này, vào thời điểm đó, thật sự là quá khó đối với con. Học
dưới sự chỉ dạy của Thầy mới có 15-16 kỳ, rồi sau đó vì
"quả báo" con phải xa Thầy trong 14 năm (1975-1989).
Đến khi đoàn tụ lại với Thầy vào năm 1989 thì 3 năm sau
đó, con lại chia tay Thầy lần nữa.
Từ giả Thầy, con đến Mỹ vào cuối năm 1992. Hơn 3 năm
sau đó, con đã cố gắng hoàn tất bộ sách Đồ Thị Dẫn Giải
Thiền, gồm 3 cuốn và cho phát hành liên tiếp trong 2 năm
1996-1997.
Còn nhớ, vào năm 2008, khi trở lại VN để thăm Thầy, con
có thưa với Thầy là con sẽ chứng minh được Thiền là môn
khoa học tâm linh như Thầy đã công bố vào năm 1982...
Rồi bây giờ, tháng Tám 2010, con mới chính thức cụ thể
hóa được lời mô tả của Thầy trong quyển “Thiền Tông
Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20.” Nhưng con ghi thêm 2 từ
"thực nghiệm" vào. Đó là: Thiền Phật giáo là môn Khoa
học tâm linh thực nghiệm. Đây là niềm vui lớn thứ hai
trong đời con. Đó là làm được việc khó làm mà trong tâm
chỉ mong đền đáp được công ơn giáo dưỡng của Thầy.
Sau cùng con xin thưa với Thầy:
"Bổn phận của con đã làm xong !"
Con,
Thông Triệt
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Cảm Tạ

CẢM TẠ

Trước hết, chúng tôi xin chân thành cảm tạ Dr. Michael
Erb, Dr. Ranganatha Sitaram, và nhân viên Chụp hình Não
bộ & đo Điện Não Đồ của Phân khoa Bức Xạ học, Đại học
Tuebingen, Nam Đức. Liên tiếp trong 5 năm, từ 2006 đến
2010, quí vị đã đóng góp rất nhiều thời gian, công sức, và
khả năng sáng kiến của quí vị để giúp Thiền Tánh Không
(TTK) tại Đức và TTK tại Hoa Kỳ hoàn thành chương trình
chụp hình Não Bộ cho Tăng đoàn và Thiền sinh. Đây là
phần cống hiến của quí vị rất lớn đối với nền Khoa học
Tâm Linh Thực Nghiệm Đông phương, cũng như nền Tâm
lý học xã hội Tây phương, qua tiến trình khám phá hoạt
động của cơ chế 4 Tánh trong não bộ con người. Riêng đối
với chúng tôi, quí vị đã trao phần quà vô giá cho tất cả thầy
trò chúng tôi, qua sự thành công của Chương Trình Chụp
Hình Não Bộ của trường Đại học Y Khoa Tuebingen.
Đặc biệt, chúng tôi chân thành cám ơn Giáo sư Tiến sĩ
Wolfgang Grodd , Khoa Trưởng Phân Khoa Bức Xạ học
của trường Đại học Y khoa Tuebingen và Giáo sư Tiến sĩ
Niels Birbaumer, Khoa Trưởng Viện Tâm Lý Học Y Tế và
Hành Vi Sinh Học Thần Kinh đã chấp thuận chương trình
chụp hình não bộ của Thiền Tánh Không tại Đức và tại
Hoa Kỳ.
Nhờ sự đóng góp công sức, tịnh tài, và trợ duyên đặc biệt
của tất cả thiền sinh tại các Đạo tràng ở các quốc gia:

Cảm Tạ
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1. Đức (Stuttgart & Frankfurt),
2. Canada (Toronto & Ottawa),
3. Úc (Sydney),
4. Thụy sĩ (Lausanne & Geneve),
5. Pháp (Paris & Toulouse)…
Riêng tại Hoa kỳ có nhiều thiền sinh tại các Tiểu bang như
Hawaii, Illinois (Chicago), Washington (Seattle &
Vancouver), Colorado, Virginia, New York, Florida,
Georgia, và thiền sinh tại các Đạo tràng Tánh Không:
1. Oregon (Portland & Vancouver),
2. Sacramento,
3. Chân Không (San Jose),
4. Nam California (Santa Ana),
5. Houston (Texas)
đã hỗ trợ trong các công việc:
• Thông tin liên lạc với Ban Dịch Thuật và các Đạo
Tràng có Tuệ Đạt.
• Dịch Anh văn, Pháp văn, và Việt văn có Ban dịch thuật
của các Đạo Tràng: Toulouse, Sacramento, Santa Ana,
và Houston.
• Sửa lỗi chính tả có Tuệ Minh Kiên và một số thiền sinh
Đạo tràng Nam California.
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Cảm Tạ

• Hình ảnh có Tuệ Nguyên, Tuệ Giác phụ trách vẽ bìa
sách, làm cho bộ sách được thêm phần trang nhã và mỹ
thuật.
• In ấn và phát hành có Không Giới, Thuần chánh Tín.
• Phân phối đi các nơi ngoài Tiểu bang California và các
Đạo tràng Tánh Không ngoài nước Mỹ có Triệt Huệ.
• Gởi sách biếu đến thư viện của 50 Tiểu bang trên toàn
quốc có Tuệ Giác.
• Hiệu đính Anh ngữ có Không Triệt (David Johnson).
• Cúng dường in ấn toàn bộ sách Thiền Dưới Ánh Sáng
Khoa Học có 2 thiền sinh Cấp Cô Độc Nam California.
Đối với tất cả quí vị Phật tử, Thiền sinh trực tiếp hay gián
tiếp cổ động, giúp đỡ, trang bị thêm tư liệu Kinh, Luận, và
sách khoa học, cũng như góp phần công đức ấn hành,
chúng tôi xin hồi hướng công đức hộ pháp của toàn thể quí
vị. Nguyện cầu chư Phật mười phương từ bi gia hộ cho quí
vị tròn đầy phước lạc.

Thông Triệt
Perris, Riverside ngày 14 tháng 8 năm 2010.

Giới Thiệu Nội Dung
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Lý do
Từ hơn 50 năm về trước, chúng tôi có phát tâm là sau này
nếu đủ điều kiện thuận lợi, chúng tôi sẽ dùng từ bình dân
để biên soạn hằng loạt sách chuyên môn với mục đích trình
bày những hiểu biết của chúng tôi trên lãnh vực chuyên
môn nào đó... Rồi với thời gian và hoàn cảnh sinh sống,
chúng tôi biết rằng mình thích hợp với Thiền Phật Giáo,
nên chúng tôi từ bỏ chuyện thế gian, quyết tâm đi vào
Thiền... Đến nay là vừa tròn 38 năm (1972-2010).
Nhận thấy bây giờ đã đủ điều kiện truyền lại kinh nghiệm
tu tập của mình cho đời sau, chúng tôi bắt đầu biên soạn
quyển sách chuyên môn, mang tựa đề Thiền dưới ánh
sáng khoa học, dưới hình thức: Tôi biết gì về ?
Về hình thức:
•

Khổ giấy là 8.5" x 11".

•

Số trang qui định trong mỗi tập: trung bình là 150
trang, cao nhất là 200 trang.

•

Về thuật ngữ chuyên môn trong các tập sách đã
hoặc sẽ xuất bản dưới hình thức "Tôi biết gì về,"
nếu trong tập sách vừa xuất bản, chúng tôi chưa chú
thích một số từ chuyên môn nào đó, chúng tôi sẽ
trích các từ đó ra, rồi tổng hợp lại, khi thấy vừa đủ
200 từ, chúng tôi sẽ cho in thành tập, trong phạm vi
150 trang hoặc 200 trang. Hy vọng trong tương lai
gần, chúng tôi sẽ thực hiện được hoài bão là ấn
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hành được bộ Bách Khoa Từ Điển Phật học, Thiền
học, và Khoa học.

Đơn giản hóa giải thích
Thiền Phật giáo đối với chúng tôi là một khoa học tâm
linh thực nghiệm. Khoa học này vốn do đức Phật Thích
Ca đã tự mình chứng ngộ chân lý tối hậu, ngoài lời, bằng
cơ chế tánh nhận thức biết. Đức Phật gọi tiến trình nhận
thức biết ngoài lời này là trạng thái Tâm Như. Bằng trạng
thái tâm như này, Đức Phật nhìn hiện tượng thế gian, tuần
tự Ngài nhận ra chân tánh hiện tượng thế gian. Trước hết là
Như Tánh (Tathatā)... Đây là sự chứng ngộ cao nhất của
Ngài. Qua sự chứng ngộ này, Ngài trở thành vị Phật lịch
sử, được gọi là Vô thượng Chánh Đẳng Giác. Ngài cũng đã
tự xưng Ngài là “Tathāgata" (Như Lai). Như vậy, tâm linh
trong Thiền Phật giáo được thành lập trên 2 quá trình: quá
trình thứ nhất là kết quả của từng Thiền thứ tư, người thực
hành kinh nghiệm trạng thái tâm bất động. Đó là tâm như.
Rồi với trạng thái tâm như này, người tu thiền nhìn hiện
tượng thế gian, nhận ra chân tánh hiện tượng là tathatā.
Sau đó, để cứu độ chúng sinh cùng có kinh nghiệm tỉnh
ngộ, thoát khổ, giác ngộ, và giải thoát như mình, Phật đã
tổng hợp những chứng nghiệm của mình trên thân, tâm, và
trí tuệ tâm linh để truyền bá lại cho thế gian qua nguyên tắc
đối cơ thuyết pháp. Đây gọi là thực nghiệm.
Khoảng hơn 20 năm đầu, Phật dùng chân lý qui ước để
giảng dạy. Hơn 20 năm sau, Phật dùng chân lý tối hậu. Nói
chung, Phật tùy theo trình độ căn cơ khác nhau của người
nghe để giảng dạy các pháp khác nhau, giúp người nghe
cũng kinh nghiệm tỉnh ngộ, thoát khổ, giác ngộ, và giải
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thoát như Phật. Đây là một nghệ thuật giảng pháp cao siêu,
cho đến nay vẫn chưa có một vị thầy nào có khả năng như
Phật. Đó là Khoa học.
Mượn thiết bị khoa học
Hôm nay đủ duyên, chúng tôi biên soạn và phát hành quyển
sách lấy tên Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa Học. Đây là
chúng tôi đứng trên lãnh vực Thiền học Đông phương,
mượn thiết bị (devices) hay phương tiện Khoa học Tây
phương (KHTP) để chứng minh lời dạy hay Pháp của Đức
Phật Thích Ca, thật sự đã tác động vào đâu trên vỏ não,
trong giữa não, trên hệ thần kinh tự quản (HTKTQ), trong
tuyến nội tiết (TNT). Cuối cùng, kết quả ứng dụng hay thực
tập pháp đó, người hành thiền sẽ có kinh nghiệm như thế
nào trên thân, trên tâm, và trên trí tuệ tâm linh của chính
mình. Mặt khác, có những pháp Phật dạy cách đây trên
2500 năm, chúng ta cần mượn khoa học Tây phương về não
bộ để chứng minh vị trí các pháp đó ở đâu trên não bộ con
người. Thí dụ, trong Kinh Bāhiya, Phật dạy 4 Tánh. Bằng
phương tiện chụp hình não bộ, chúng ta có thể nhìn thấy 4
tánh đó ở đâu trong não bộ, khi chúng ta thực hành thiền.
Hợp tác
Để bộ TDASKH tăng thêm giá trị, xây dựng lý luận của
mình phù hợp với tinh thần khoa học, chúng tôi đã mời 2
nhà khoa học Dr. Michael Erb và Dr. Ranganatha Sitaram,
hợp tác với chúng tôi để cùng biên soạn quyển sách. Cả 2
vị này là chuyên gia của trường Đại học Y Khoa Tuebingen
(Nam Đức), thuộc Phân khoa Bức xạ học. Chúng tôi hy
vọng sự hợp tác của trường Đại Học Tuebingen, Đức quốc
và Thiền Tánh Không Hoa Kỳ sẽ mang lại những kết quả

x
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đáng ghi nhận trong lãnh vực Khoa học Tâm Linh Thực
Nghiệm của thế kỷ 21.
Rồi đây Thiền học Đông phương sẽ cùng với Khoa học Tây
phương sánh vai nhau để đi vào phụng sự nhân sinh tích
cực và hữu hiệu hơn. Đông phương nói được, làm được,
hình dung được, nhưng chỉ không được. (vì thiếu thiết bị
khoa học như các nhà khoa học Tây phương). Trong lúc
đó, Tây phương nói được, chỉ được, thấy được, sờ mó
được, nhưng làm không được. (vì không biết cách dụng
công như Đông phương và không đặt nặng trọng tâm vào
việc khai thác tiềm năng của tâm linh như Đông phương).
Điều này cho thấy rằng cả hai nền Khoa học Đông và Tây
cần liên kết nhau.
Với đà tiến này, chúng tôi hy vọng bức màn bí ẩn của
Thiền học Đông phuơng sẽ đuợc vén lên để làm lộ ra cơ
chế “kỳ diệu” của Tánh Giác—một thuật ngữ quan trọng
trong tâm lý học Phật giáo mà tâm lý học Tây phương chưa
khám phá ra.
Nội dung
Nội dung TDASKH gồm 3 chương:
Chương I: Trình bày nhân duyên tạo ra Luận này.
Chương II: Chứng minh Thiền là một khoa học.
Gồm 2 bài: Bài thứ nhứt Tiến sĩ Michael Erb làm sáng tỏ
phương pháp thực hành của chúng tôi khi thiền sâu vào
Tánh Giác, hoạt động đáp ứng máu sẽ xảy ra ở đâu trên vỏ
não và trong hệ thống viền não. Những hình chụp và kết
quả phân tích của Dr. Erb cho thấy rất phù hợp với sự
chứng minh của chúng tôi về 4 Tánh, được đề cập trong
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kinh Bāhiya cũng như kinh Thánh Cầu hay Đại kinh
Saccaka.
Bài thứ hai Tiến sĩ Ranganatha Sitaram trình bày về kết quả
chụp hình não bộ của chúng tôi.
Chương III: Kiến thức khoa học.
Gồm 4 bài trong đó chúng tôi trình bày về sự tương tác
giữa 2 cơ chế vọng tâm (tiền trán bán cầu não trái và phải),
chân tâm (phía sau bán cầu não trái), tác động của chúng
vào hệ thống viền não khác nhau ra sao. Nó đưa đến điều
gì cho thân, tâm và trí tuệ tâm linh. Nội dung là để giải
thích từng phần về các tiến trình hình thành tâm linh trong
não bộ con người. Giá trị của thiền định sẽ được nhận ra
nhờ những hình ảnh ghi nhận từ máy fMRI. Đây là phần
mở màn về cách trình bày Thiền Phật Giáo như là môn
khoa học tâm linh thực nghiệm, song song với phần lý luận
về Thiền.
Kết luận
Kể từ khi thành lập Thiền Tánh Không tại Tiểu bang
Oregon, vào năm 1995, đến nay đã được 15 năm. Chúng tôi
đã mở ra được 62 khoá Căn bản, hoàn tất 12 khóa Trung
cấp Bát nhã, 3 khóa Tâm lý học Phật giáo, 2 Khóa Giáo
Thọ: trong nước và ngoài nước Mỹ.
Khi hướng dẫn các khóa Tu học, chúng tôi đều đứng trên
lập trường khoa học để giải thích và hướng dẫn thiền sinh
thực tập các pháp của Phật. Hy vọng với sự hợp tác của
Thiền Tánh Không và trường Đại học Tuebingen, Thiền
học sẽ được thế giới Tây phương chú ý đến hơn như một
nhu cầu về tâm linh thực nghiệm.
Perris, Riverside ngày 13 tháng 8 năm 2010.
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NHÂN DUYÊN TẠO RA LUẬN NÀY
Bối cảnh sinh hoạt Thiền Phật Giáo hiện nay
Trải qua hơn 25 thế kỷ, với những thay đổi trong hoàn cảnh
xã hội, trong môi trường sống, và trong sinh hoạt chánh trị
của con người, Phật Giáo cũng bị biến thiên theo từng thời
đại: từ Nguyên Thủy Phật Giáo trở thành Bộ phái Phật
Giáo. Rồi hơn 300 năm sau Phật nhập diệt, qua nhiều lần
kết tập kinh điển, Phật học và Thiền học Phật Giáo ngày
càng có nhiều kiến giải khác nhau; đưa đến phương thức tu
tập không còn phù hợp với chân ý của Phật Thích Ca nữa.
Ngày nay, đứng trước "rừng Phật học" của nhiều tông phái
trong Đạo Phật và đứng trước "rừng Thiền học" do các tông
phái trong Đạo Phật chủ trương, người con Phật thuần
thành, có quyết tâm tìm pháp tu để chính mình tự kinh
nghiệm an tịnh nội tâm, hài hòa thân tâm, và phát huy trí
huệ tâm linh thật là điều vô cùng khó khăn. Chỉ vì phần
lớn, Phật học và Thiền học hiện nay, tuy có mang danh
nghĩa là Phật giáo, nhưng tinh thần và chủ trương thì hoàn
toàn khác hẳn với tinh thần và chủ trương của Phật Thích
Ca thuở xưa...
Thí dụ, thuở xưa Đức Phật thành đạo bằng 2 phương tiện
đặc sắc là Định và Huệ. Cả 2 phương tiện đó đều đặt trên
cơ sở tâm như, hoặc còn gọi là "tâm bất động." Tâm đó,
chúng tôi xếp là tâm linh trong đạo Phật. Ngày nay, không
ai chú trọng đến 2 phương tiện đặc sắc đó nữa. Hơn 2000
năm qua, nhiều Bộ phái Phật giáo chỉ nhắm khai triển 2
phương tiện bình thường là Quán và Chỉ, hoặc Chỉ Quán.
Chỉ riêng các Bộ phái trong Đại chúng bộ, họ khai triển
phần tinh ba Giáo pháp là Không tánh (SUnyatā) và Như
tánh (Tathatā). Họ chỉ bày đến nơi rốt ráo.
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1. Hỏi: - Xin Thầy dẫn chứng vài chi tiết cụ thể để chúng
tôi dễ nhận ra sự khác nhau về tinh thần và chủ trương của
Đức Phật Thích Ca với tinh thần và chủ trương của Phật
giáo hiện nay.
Đáp: - Thí dụ, thưở xưa, Đức Phật đã tự mình nỗ lực dụng
công tu tập Định, cuối cùng Ngài chứng ngộ Tâm Tathā và
Ba Minh, Ngài đạt được giải thoát tối hậu. Ngài đâu có cầu
nguyện vị Phật nào giúp Ngài đạt được giải thoát tối hậu.
Điều đó đã nói lên tinh thần tự lực của Ngài. Với tinh thần
này, thật sự khác với tinh thần tu tập của Phật giáo hiện
nay. Còn về chủ trương, Đức Phật Thích Ca đưa ra rất
nhiều phương tiện tu tập, như Quán, Chỉ, Định, Huệ. Bằng
1 trong 4 phuơng tiện đó, người tu có thể dùng 1 trong 6
giác quan của mình để kích thích vào 1 trong 4 tánh để có
kinh nghiệm chứng ngộ.
2. Hỏi: - Như vậy, có phải do đứng trước "rừng Phật học"
và "rừng Thiền học" như hiện nay đang xảy ra khắp nơi,
nên Thầy đã bỏ công sức ra để tạo Luận này, phải không ?
Đáp : - Phải !
3. Hỏi: - Do đó, đây có phải là nguyên nhân chính thúc đẩy
tâm Thầy tạo ra Luận này không ? Nếu phải, xin Thầy giải
thích ý nghĩa của từ Luận mà trong phần đầu trang sách
Thầy nêu lên trong phần nhập đề với câu: “Nhân duyên tạo
ra Luận này.”
Đáp: - Luận là bản văn trình bày hoặc giải thích có hệ
thống, có chứng minh về các pháp Thiền do Phật đã dạy
hoặc Phật đã chỉ thẳng trong Kinh giúp người con Phật theo
đó thực hành để sớm có kinh nghiệm tỉnh ngộ, hoặc đạt
những mức độ ngộ khác nhau như Phật đã thành tựu. Thí
dụ, như trong kinh Bāhiya, Phật đợi đến lúc nội tâm ông
Bāhiya hoàn toàn vắng lặng, không một niệm khởi lên,
Phật mới tuần tự giảng pháp đặc biệt, nội dung nói về 4
Tánh của con người. Trong 4 Tánh đó hoàn toàn không có
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cái Ta-Ý thức cũng không cái Ta-Tư duy. Khi thời pháp
vừa chấm dứt, liền ngay lúc đó, ông ngộ đạo, đắc quả A la
hán. Kinh thường xếp trạng thái ngộ đạo này là “đốn ngộ.”
Trong Pāli gọi là “khippapaJJo.”
4. Hỏi: - Xin Thầy cho biết nhân duyên nào đưa đến việc
Thầy chọn chủ đề: “Tôi biết gì về: Thiền Dưới Ánh Sáng
Khoa Học” ?
Đáp: - Từ hai thập niên 50-60, chúng tôi rất thích đọc
quyển sách khổ giấy nhỏ, mang tựa đề “Que sais-je” (“Tôi
biết gì”, “What do I know”), xuất bản tại Paris, (Pháp
quốc), bán tại nhà sách Vĩnh Bảo, Sài Gòn. Sách này đã
được biên soạn dựa theo tác phẩm của nhà văn lỗi lạc
người Pháp là Michel de Montaigne, biên soạn vào thế kỷ
16. Mãi đến giữa thế kỷ 20, Hội “Presses Universitaires de
France” (PUF) lấy “Que sais-je” làm mục tiêu biên soạn
nhiều loạt sách nằm trong các lãnh vực tâm lý học, văn hóa,
xã hội, kinh tế… để đưa các kiến thức chuyên môn vào
quảng đại quần chúng bằng lối hành văn giản dị, dễ hiểu,
và dễ thực hành.
Có thể nói, chúng tôi đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau khi
xem những loạt sách “xã hội” trong “Que sais-je” ngay từ
thập niên 50. Đó là muốn có những khả năng chuyên môn
để đóng góp cho đời, ngay từ đó chúng tôi thấy cần trau dồi
khả năng viết lách, khả năng sinh ngữ, và đặc biệt là khả
năng chuyên môn về lãnh vực nào đó...
Năm nay, 2010, hơn nửa thế kỷ sau, sau khi biên soạn xong
7 quyển sách Thiền, đã dạy xong 62 khóa Thiền Căn Bản,
hoàn tất 12 Khóa Trung Cấp Bát nhã, và liên tiếp trong 5
năm (2006-2010), trải qua 6 lần chụp hình não bộ bằng
fMRI, biết rõ ràng những định khu trong não bộ, chúng tôi
cảm thấy đã đủ kinh nghiệm và nhân duyên để bắt đầu thực
hiện hoài bão của mình bằng cách viết một loạt sách
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chuyên môn về Thiền như những nhà chuyên môn đã biên
soạn sách trong “Que sais-je” trước kia vậy.
5. Hỏi: - Vì sao Thầy chọn chủ đề “Thiền Dưới Ánh Sáng
Khoa Học” ?
Đáp: - Để làm cho rõ nghĩa Thiền Phật giáo vào thế kỷ 21,
nên chúng tôi chọn chủ đề “Thiền Dưới Ánh Sáng Khoa
Học.” Điều này có nghĩa chúng tôi mượn những thiết bị
khoa học như máy đo Điện não đồ để đo sóng não của thiền
sinh khi chúng tôi hướng dẫn thiền sinh thực hành các chủ
đề định. Hoặc chúng tôi mượn những khám phá của các
nhà Khoa học thần kinh (Neuroscientist), các nhà Khoa học
về não con người để giải thích sự tương tác giữa tâm, pháp,
não bộ đối với thân, tâm, và trí tuệ tâm linh con người như
thế nào.
Hiện nay, Thiền là một bộ môn tuy xuất phát từ Phật giáo,
nhưng nó đã trở thành phổ thông trong quảng đại quần
chúng của nhiều quốc gia có nền văn hóa cao, có dân trí
cao, có nền kỹ nghệ cao; Thiền đã được nhiều chánh phủ
như: Anh, Nhật, và Hoa Kỳ công nhận là có lợi ích cho mọi
thành phần trong xã hội, nên chính phủ tại 3 quốc gia đó đã
đưa Thiền vào học đường. Thiền không còn là một đề tài
riêng biệt trong giới tu học Đông Phương nữa. Hiện nay nó
đã đi vào trong sinh hoạt hằng ngày của con người. Thí dụ,
một người đang kinh nghiệm có huyết áp cao, vị ấy muốn
huyết áp hạ ngay lập tức mà không cần dùng thuốc, vị ấy
chỉ cần ngồi hít thở “hai thì” bằng cách đếm thầm: khi hít
vào, đếm chậm “1, 2, 3”; lúc thở ra, đếm chậm: “1, 2, 3, 4,
5, 6” trong vài lần, triệu chứng máu cao sẽ từ từ hạ xuống.
Như vậy, qua thí dụ trên, cho thấy rằng Thiền có tác dụng
rất rõ ràng trên cơ thể con người. Tác dụng cần được mổ
xẻ, chứng minh bằng phương pháp khoa học thực nghiệm:
như đo huyết áp, đo độ đường trong máu, đo điện não đồ,
hoặc chụp hình não bộ để biết vị trí các Tánh ở đâu trong
não bộ vân vân. Ngày nay, muốn đi sâu vào Thiền Phật
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giáo, chúng ta cần được trang bị kiến thức khoa học này.
Cho nên, trong Quan niệm mới về thực hành thiền mà
chúng tôi đã giảng tại các Đạo tràng trong nước và ngoài
nước Mỹ, chúng tôi lưu ý thiền sinh là "Người học thiền
ngày nay cần được trang bị các loại kiến thức, trong đó
kiến thức khoa học và kiến thức về kỹ thuật thực hành là 2
loại kiến thức không thể thiếu."
6. Hỏi: - Xin Thầy giải thích các phương tiện khoa học mà
Thầy vừa đề cập, như Điện não đồ (ĐNĐ) và fMRI...
Đáp: - Từ năm 1997, chúng tôi đã đưa phương tiện khoa
học vào Thiền, như dùng Điện não đồ, đo sóng não thiền
sinh, khi chúng tôi hướng dẫn thiền sinh kỹ thuật nhập
định.
Người thực hành Định sẽ dễ dàng nhận ra những trạng thái
tâm của mình, ngay lúc đó có định hay không ? Hoặc ta
cũng dễ nhận ra tiến trình Định trong Thiền thực sự dựa
trên cơ sở tâm ta ở dạng sóng não nào ? Từ đó, ta sẽ dễ
thay đổi phương pháp dụng công để có kinh nghiệm Định.
•

Bằng fMRI để đo đáp ứng máu thay đổi (hemodynamic
response) tại những vùng trên vỏ não, trong giữa não, ta
có thể nhìn thấy rõ ràng các vùng trên vỏ não, trong
giữa não khi ta thực hành thiền bằng chủ đề gì. Qua đó,
ta có khả năng nhận ra giá trị pháp thiền mà ta vừa thực
hành qua sự ghi hình đáp ứng máu trên vỏ não hay
trong giữa não của ta. Thí dụ, bằng tưởng tượng một
hình ảnh nào, hoặc ngồi Thiền mà tụng Chú hay tụng
Kinh, vùng tiền trán sẽ hiện lên màu đỏ. Đó là sự đáp
ứng máu qua tác dụng của trí năng (tưởng tượng), hay
của ý căn và ý thức tập trung một đối tượng mà có kèm
theo lời nói lầm bầm (xem hình 1 ở trang kế tiếp).
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Hình 1. Vùng tiền trán bán cầu não trái

Trong lúc đó chụp hình não bộ khi hành thiền, ta sẽ nhận ra
các vùng mà trong kinh Phật đã nói, vị trí các vùng đó ở
đâu trong não bộ. Thí dụ: vùng Tầm (nói thầm: verbal
chatter) và Tứ (đối thoại thầm lặng: inner silent dialogue)
thật sự đã xảy ra như thế nào trên não bộ của con người.

Hình 2: Đường mòn ngôn ngữ chụp qua máy fMRI

Trong thế kỷ 21 máy fMRI sẽ là phương tiện lợi ích thiết
thực cho thiền Phật giáo, dùng để đo các tiến trình Định
của người hành thiền hoặc những tiến trình chứng ngộ qua
các tánh mà Phật đã giảng dạy trong hệ kinh NikAya.
Chúng tôi cũng muốn chứng minh giá trị những kỹ thuật
thực hành Thiền đưa đến hài hòa thân tâm, và phát huy trí
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tuệ tâm linh con người. Thật sự chúng được dựa trên những
nguyên tắc nào ? Trên thực tế, tác dụng của sự dụng công
này, Phật nhắm giúp người tu sử dụng các giác quan của họ
để kích thích vào 1 trong các Tánh trong cơ chế Tánh Giác;
hoặc phản xạ thụ động để đến nơi tối hậu là Chân Như
(TathatA). Về hai phản xạ này, chúng tôi xếp loại như sau:
1. Bằng phản xạ giác quan, với pháp “Như Thật” (YathA bhUta), người thực hành kích thích vào 1 trong 3 tánh: với
Mắt, kích thích tánh Thấy; với Tai, kích thích tánh
Nghe; với Mũi, Lưỡi, Da, kích thích tánh Xúc chạm.
2. Bằng phản xạ thụ động, trong tư thế tọa thiền nghiêm
chỉnh, người thực hành dùng Ý căn (the mind-base) để áp
dụng chủ đề trừu tượng và ngoài lý luận. Thí dụ: Chân Như
định, Không định hay Vô tướng định).
7. Hỏi: - Xin Thầy cho biết vì sao hiện nay người dân sống
tại các quốc gia Phát triển xem Thiền là công cụ có khả
năng giúp cho con người sống khỏe mạnh hơn, hài hòa hơn,
tâm tánh an tịnh hơn, và có khả năng khai triển được trí tuệ
tâm linh của chính người thực hành ?
Đáp: - Chỉ vì Thiền không đặt nặng tín ngưỡng tôn giáo:
không cầu nguyện thần linh, không dùng thần chú để tu tập
như chủ trương của tôn giáo. Trái lại, Thiền đặt nặng vào
cách thực hành để tác động vào não bộ, hoặc vào hệ thống
viền não, hay hệ thần kinh tự quản, hoặc các tuyến nội tiết.
Nếu người thực hành áp dụng thực đúng pháp, đúng kỹ
thuật, vị ấy sẽ có kinh nghiệm thân tâm của họ được hài
hòa cùng nhau. Vì vậy, Thiền được người dân tại các quốc
gia Phát triển xem là công cụ hữu ích cho chính họ hơn là
tín ngưỡng trong tôn giáo.
Thí dụ, khi một người mất ngủ kinh niên, vị ấy áp dụng
Thiền bằng cách dùng mắt nhìn bóng đen, vị ấy có khả
năng điều chỉnh được bịnh mất ngủ kinh niên. Vị ấy không
cầu nguyện thần linh để cho mình hết mất ngủ mà chỉ đều
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đặn thực hành theo số giờ qui định hay theo thời gian rảnh
rỗi của mình, vị ấy có khả năng điều chỉnh bệnh mất ngủ
kinh niên.
8. Hỏi: - Xin Thầy giải thích rõ về cách nhìn bóng đen là
nhìn như thế nào, thực tập ra làm sao, và trong tiến trình
thực tập đó chất sinh hóa học gì trong não bộ tiết ra để giúp
cho chúng ta trị bịnh mất ngủ kinh niên.
Đáp: - Đây là vấn đề thuộc phương diện khoa học. Chúng
tôi xin giải thích rõ điểm này như sau: thứ nhứt, nhìn bóng
đen tức là bóng tối, có nghĩa là khi thực hành cách này quí
vị phải ngồi trong buồng thiền không có ánh sáng, thì đó
gọi là bóng đen. Nếu có một chút ánh sáng nào lọt vào
phòng thiền thì như vậy là sai với nguyên tắc thực hành
nhìn bóng đen. Thứ hai, khi thực hành quí vị có thể ngồi,
đứng, đi hay nằm cũng được miễn làm sao trong buồng
phải tối om, mắt quí vị lúc nào cũng nhìn vào bóng tối hết,
đó là bóng đen. Thứ ba, trong tiến trình nhìn như thế thì
bóng đen đi vào mắt quí vị và nó đi ngang qua một nhóm
hạt nhân trong khu Dưới đồi. Nhóm hạt nhân này có tên
khoa học là “Suprachiasmatic nucleus” trong đó có chứa
nhiều melatonin. Chất sinh hóa học này sẽ tiết ra, để nó
điều chỉnh ngủ thức cho quí vị. Như vậy, bằng cách ngồi
nhìn bóng đen, chúng ta sẽ điều chỉnh được trung tâm ngủ
thức của chúng ta mà sự nhìn đó trong Thiền gọi là Quán.
9. Hỏi: - Xin Thầy giải thích vì sao đức Phật thành đạo
bằng phương tiện tâm linh ?
Đáp: - Đức Phật thành đạo bằng phương tiện tâm linh vì
trong từng thiền thứ tư, Đức Phật đã kinh nghiệm trạng thái
Định Bất Động. Ngài đã thành công qua phương tiện duy
nhất là tâm như. Tâm như này được chúng tôi xếp là tâm
linh. Vì chính trong tâm này không có kiết sử, không có lậu
hoặc hay tập khí, cũng không có tùy miên, phiền não mà
chính tâm đó giúp con người thoát khổ, giác ngộ và giải
thoát. Phật thường gọi trạng thái tâm đó là “nhu nhuyến
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thuần tịnh.” Nó hoàn toàn vắng lặng. Dựa vào máy fMRI
chụp hình não bộ, chúng tôi nhận ra đó chính là vùng nhận
thức biết không lời mà các nhà khoa học não bộ ngày nay
đang tìm kiếm vùng nhận thức đó (xem hình 3).

Hình 3: Bốn Tánh: Thấy, Nghe, Xúc Chạm và Tánh Nhận Thức biết

Các Nhân Duyên
I. Nhân Duyên Quá Khứ
Từ thập niên 50, sau hơn 20 năm lăn lộn trong đời, đến đầu
năm 72, chúng tôi nhận thấy Thiền Phật giáo phù hợp với
chúng tôi. Chúng tôi có thể đi vào đó để tìm ra những giải
đáp cho chính mình trên mặt tâm linh. Cuối năm 1972,
quyết định từ bỏ tất cả nhân duyên và tri kiến thế gian,
chúng tôi chọn Thiền.
Qua sự giới thiệu của Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, chúng
tôi được Thầy Viện Chủ Thích Thanh Từ chấp thuận cho
xuất gia, nhưng mãi đến ngày 15 tháng Tư Âm lịch, nhằm
ngày 12 tháng Năm Dương lịch, năm 1974, chúng tôi mới
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đủ duyên chính thức xuất gia, làm tăng theo học thiền dưới
sự chỉ dạy của thầy chúng tôi là Thiền sư Thích Thanh Từ
trong Khóa Thiền Thứ Hai.
Nhưng không may mắn như những bạn cùng khóa với
chúng tôi, hơn một năm sau đó miền Nam Việt Nam đổi
chủ, tháng 7 năm 1975, chúng tôi đã sớm xa Thầy, xa bạn
để “nhập thất bất đắc dĩ” trong suốt 14 năm tại các trại Cải
tạo từ Miền Nam ra Bắc (Việt Nam). Từ tháng 5-1975 đến
tháng 10-1977, chỉ trong vòng hơn 2 năm “nhập thất bất
đắc dĩ,” có người bạn cùng cảnh ngộ, trông thấy tôi, người
đó hỏi: “Trông thầy hãy còn trẻ, vậy năm nay thầy được 80
chưa ?” Nghe hỏi như thế, chúng tôi biết rằng mình đã
dụng công sai lầm rồi. Nhưng sai từ điểm nào, chúng tôi
vẫn chưa nhận ra.
Đầu năm 1978, chúng tôi được đưa ra Miền Bắc, “nhập
thất” tại trại Nam Hà (Hà Nam Ninh). Khoảng giữa năm
1979, chúng tôi được đi “nhập thất” tại trại Thanh Liệt (Hà
Tây). Mãi đến tháng 2 Dương lịch năm 1982, vào khoảng
3 giờ sáng ngày Mùng 4 Tết, chúng tôi đã kinh nghiệm
được trạng thái “ngộ đạo” trong Thiền qua sự xúc chạm từ
nơi cánh tay chúng tôi… (Phần “ngộ đạo” này chúng tôi sẽ
ghi lại trong Tập 2).
Đến giữa năm 1982, chúng tôi được lệnh “chuyển trại.”
Khi đưa chúng tôi đến điểm hẹn để đưa về trại Tập trung ở
Hà Tây, chúng tôi gặp 6 người đã ngồi ngay tại điểm hẹn
trước đó rồi, ông Cán bộ nhìn 6 người, rồi lấy tay chỉ chúng
tôi: “Trong số các anh ở đây, anh này là ở đây lâu nhất, mà
sao anh này trông trẻ, có sức khỏe, và hồng hào hơn các
anh !”
Nhìn 6 người bạn tù, thấy người nào cũng xanh xao, mặt
hốc hác, chúng tôi biết rằng mình đã dụng công đúng rồi.
Nên từ ông già 80 bây giờ “trở thành trẻ lại.”
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Bảy năm sau, vào năm 1989, sau 14 năm xa cách Thầy và
huynh đệ chúng tôi tại Thiền viện Thường Chiếu, chúng tôi
đoàn tụ với Thầy chúng tôi và có trình lên Thầy rằng sau
này con sẽ viết sách Thiền có đối chiếu với khoa học. Thầy
chúng tôi đồng ý.
Sau đó, vào năm 1991, Thầy chúng tôi cho phép chúng tôi
dẫn giải quyển “Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20” do
Thầy chúng tôi biên soạn, bằng hình thức đối chiếu với
khoa học.
Cuối năm 1992, chúng tôi sang Mỹ theo diện “H.O.” Ba
năm sau đó, vào năm 1995, chúng tôi bắt đầu thực hiện
được chương trình dẫn giải pháp Thiền của Thầy chúng tôi
dưới hình thức khoa học bằng cách đơn giản như sau:
Chúng tôi mô tả những vùng vọng tâm ở tiền trán bán cầu
não trái và não phải, và chân tâm ở vùng tánh giác phía
sau bán cầu não trái (xem hình 1 trang 170).
Đặc biệt trong sách này, chúng tôi mô tả vọng tâm là sự nói
thầm từ vùng Broca phát đi, nhưng thùy đỉnh ở sau bán cầu
não trái cũng có vùng ngôn ngữ đó là vùng Wernicke.
Liên tiếp trong hai năm 1995 và 1996, chúng tôi hoàn thành
bộ sách đầu tiên gồm 2 cuốn dẫn giải pháp Thiền của Thầy
chúng tôi với tựa đề là “Đồ Thị Dẫn Giải Thiền.” Đây là
chúng tôi bắt đầu mở màn chứng minh Thiền Phật giáo là
một môn Khoa học như những môn khoa học khác trên thế
gian. Nhưng khác với những môn khoa học khác trên thế
gian, nó là môn khoa học tâm linh thực nghiệm.
Rồi, từ năm 1999 đến 2007, liên tiếp chúng tôi viết 4 quyển
sách Thiền, đều hàm chứa nội dung chứng minh Thiền Phật
giáo là một khoa học tâm linh thực nghiệm.
Từ năm 1997, khi dạy Thiền, chúng tôi đã dùng Điện Não
Đồ để đo sóng não của Thiền sinh khi thực hành các chủ đề
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Định. Toàn bộ những điều chúng tôi chứng minh Thiền
Phật giáo là một môn khoa học tâm linh thực nghiệm đó là
do chúng tôi đã tự mình trải qua những kinh nghiệm trong
14 năm nhập thất “bất đắc dĩ” tại các trại cải tạo từ miền
Nam ra miền Bắc Việt Nam.
II. Nhân Duyên Mới
Nhân đây chúng tôi nói về những nhân duyên hỗ trợ việc
chúng tôi hoàn thành tập sách “Thiền Phật Giáo Dưới Ánh
Sáng Khoa Học.”
Nhân duyên thứ nhất. Tháng 3 năm 1993, khi có dịp sang
tiểu bang Hawaii, chúng tôi được hai ông bà David Johnson
và Helene Phan Thanh tiếp đón. Nhân dịp này ông Johnson
đưa chúng tôi vào thăm thư viện trường Đại học Y Khoa ở
Hawaii. Ở đây, chúng tôi được xem bộ sách tên là
“Hypothalamus” của tác giả Nauta, Walle J.H. Đây là
quyển sách mà chúng tôi rất thích thú. Trở lại đất liền,
chúng tôi đã say mê nghiền ngẫm nghiên cứu cuốn sách đó
trong vòng 4 tháng trời. Từ sau đó, chúng tôi phát hiện
được nguyên tắc tác động dây chuyền từ nơi tâm, pháp, và
não bộ qua kỹ thuật thực hành đối với sự điều chỉnh bệnh
tật của thân và tâm như thế nào.
Những kiến thức đó đã được chúng tôi áp dụng khi viết
cuốn “Đồ thị dẫn giải Thiền,” mà trong đó chúng tôi mô tả
vùng Dưới đồi (Hypothalamus region) tương xứng với trâu
đen (vọng tâm) và trâu trắng (chân tâm) trong Thập Mục
Ngưu Đồ của Thiền tông Trung Hoa.
Đến giữa năm 1993, chúng tôi có dịp đi vào thư viện của
trường Đại học Y Khoa tại thành phố Seattle, tiểu bang
Washington. Nơi đây chúng tôi được đọc tờ báo khoa học,
Scientific American, nói về 4 vùng đặc biệt trong não bộ đó
là vùng Broca, vùng Nói thầm, và hai vùng của Tánh Thấy
và Tánh Nghe. Đặc biệt hơn nữa là các nhà não học tại
Seattle cho biết vùng Wernicke là nơi kiến giải tổng quát.
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Nhân duyên thứ hai. Tới năm 1994, chúng tôi di chuyển
xuống tiểu bang Oregon, do lời mời của hai ông bà
Johnson. Nhân dịp này, tôi có đề cập về việc chụp hình não
bộ của tôi với ông Johnson. Ông cho biết việc chụp hình
não bộ rất là tốn kém và khó thực hiện. Vì vào thời điểm
đó, khoa học Mỹ chưa chứng minh được hai vùng Tánh xúc
chạm và Tánh nhận thức biết. Từ đó chúng tôi nuôi dưỡng
ý định chụp hình não bộ chờ thời cơ thích hợp mới thực
hiện được.
Nhân duyên thứ ba. Thời cơ đã đến mười hai năm sau,
vào năm 2006, khi sang Đức quốc dạy học, ước mơ chụp
não bộ của chúng tôi đã trở thành sự thật.
Qua sự giới thiệu của thiền sinh tại Đạo tràng Tánh Không
Stuttgart, chúng tôi đã được hai Tiến sĩ Michael Erb và
Ranganatha Sitaram, tại Phân khoa Não Bộ của trường Đại
học Tuebingen liên tiếp chụp hình não bộ của chúng tôi và
tăng đoàn cùng thiền sinh trong vòng 5 năm (từ 20062010).
Cuối cùng chúng tôi đã thực hiện được ước mơ chứng minh
được 4 Tánh trong cơ chế Tánh Giác mà trong kinh BAhiya
đức Phật đã giảng dạy ông BAhiya 4 Tánh: Nghe, Xúc
chạm, Thấy, và Nhận thức biết. Đặc biệt nhất là chúng
tôi cũng chứng minh được vùng Tầm và Tứ ở thùy trán
(xem hình 2).
Mới nhất vào đầu năm 2010, Dr. Erb chụp hình chúng tôi
khi thực hành 4 tiến trình Định:
•
•
•
•

Định có Tầm không Tứ.
Định không Tầm không Tứ.
Định Chánh niệm tỉnh giác.
Chân như Định, hay còn gọi là Định bất động (Akuppā
Samādhi).
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1. BIẾT CÓ LỜI = ĐỊNH CÓ TẦM
KHÔNG TỨ

4. NHẬN THỨC BIẾT KHÔNG LỜI = TƯƠNG XỨNG
TÂM NHƯ (TATHA)

2. THẦM NHẬN BIẾT = ĐỊNH
KHÔNG TẦM KHÔNG TỨ

3. TỈNH THỨC BIẾT = CHÁNH NIỆM
TỈNH GIÁC

Hình 4: Kết qủa chụp hình 4 tiến trình định

Qua sự thành công này, hai Tiến sĩ Erb và Sitaram đã trưng
bày kết quả về chụp hình não bộ của chúng tôi tại Hội nghị
thứ 16 về Não bộ trong chương trình Brain Mapping được
tổ chức tại Barcelona, Tây Ban Nha, từ ngày 6 đến 10
tháng 6 năm 2010.
Mong rằng quyển Sách “Thiền Dưới Ánh sáng Khoa Học”
sẽ giúp ích được phần nào quí vị muốn hiểu Thiền Phật
Giáo và muốn thực hành để kinh nghiệm những sự chuyển
đổi tâm tánh, cân bằng thân-tâm và thăng hoa trí huệ của
chính mình.
Thông Triệt,
Perris, Riverside, ngày 10 tháng 8 năm 2010.
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Tiểu Sử
Ông Michael Erb
(Michael.erb@med.uni-tuebingen.de)
Tác giả theo học ngành Vật Lý học tại các Đại học
Karlsruhe và Tübingen, Đức. Ông tốt nghiệp năm 1985 và
tiếp tục học Tiến sĩ qua sự nghiên cứu các mạng lưới thần
kinh nhân tạo tại học viện Max Planck chuyên ngành
Biological Cybernetic ở Tübingen từ năm 1986-1990. Sau
khi quan sát nghiên cứu ở Viện Nghiên Cứu Não bộ, đại
học Duesseldorf, ông trở thành chuyên viên nghiên cứu ở
Viện Vật Lý Thần Kinh, Đại học Marburg, Đức.
Từ năm 1995, ông
là chuyên viên
nghiên cứu khoa
Quang Tuyến Thần
Kinh,
đại
học
Tübingen, thực hiện
một số đề tài nghiên
cứu khác nhau bằng
hình chụp Chức
năng Cộng Hưởng
Từ (fMRI).
Từ trái sang phải Tiến sĩ Ranganatha
Sitaram, Tiến sĩ Michael Erb

Ông cũng tham dự
vào việc chế tạo ra
các thiết bị kích hoạt thích hợp xử dụng cho máy fMRI, lập
trình về Pulse sequence cho máy fMRI và phân tích phần
mềm.

16

Chương II: THÍ NGHIỆM CHỤP HÌNH NÃO BỘ

Tiểu Sử
Ông Ranganatha Sitaram
(sitaram.ranganatha@unituebingen.de)
Tác giả hoàn thành bằng Cử nhân và Tiến sĩ về kỹ thuật tại
đại học Mysore và Bharathiar ở Ấn Độ năm 1990. Từ đó
cho đến 1992, ông là chuyên viên nghiên cứu cao cấp tại
Trung Tâm Nghiên Cứu Nguyên Tử Bhabha của Ấn độ
trong một dự án phát triển hệ thống Robot thích nghi. Từ
năm 1992 đến 2004, ông làm việc trong nhiều vai trò, từ
một kỹ sư cao cấp đến một nhà khoa học hàng đầu của
Kent
Ridge
Digital
Labs
và
Viện
Nghiên
Cứu của Singapore trong nhiều lãnh vực nghiên cứu bao
gồm trí thông minh và kíến thức nhân tạo, hệ thống giao
thông thông minh, truyền thông di động, thiết bị thông
minh, sinh vật tổng hợp, giao diện não-máy tính (braincomputer interfaces).
Kể từ năm 2004, ông hội đủ điều kiện của một nhà nghiên
cứu khoa học và là giảng viên của Viện Tâm lý Y Khoa,
Hành vi Sinh học thần kinh, Tübingen, dưới quyền của
Giáo sư Tiến Sĩ Niels Birbaumer chuyên phát triển giao
diện não-máy tính, xử dụng quang phổ hồng ngoại gần
(near infrared spectroscopy) và hình chụp chức năng bằng
Cộng Hưởng Từ với thời gian thật (real-time fMRI) vào các
dụng cụ truyền thông và phục hồi cho các bệnh nhân bị bại
liệt, rối loạn cảm xúc và rối loạn vận động. Ông lấy bằng
Tiến sĩ Thần Kinh năm 2008 cho công trình nghiên cứu của
ông về giao diện biến dưỡng não-máy tính (metabolic
brain-computer interfaces) với hạng tối danh dự. Ông là
một trong những người nhận giải thưởng từ Tổng thống Ấn
độ dành cho các khoa học gia Ấn không cư trú trong nước
đang cộng tác với các trường đại học Ấn vì ông đang là
giáo sư thỉnh giảng tại Viện Khoa học Y học và Công nghệ
Sri Chitra Tirunal ở Trivandrum, Ấn độ.
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Nghiên cứu khoa học của ông chú trọng đến khả năng học
và thích ứng của não bộ, về hoạt động của ý thức và sự phát
triển các phương pháp hiện đại chụp hình não bộ.
Ông là tác giả của bảy phát minh quốc tế, và rất nhiều công
bố về kỹ thuật và khoa học.
Hiện ông đang sống với vợ và hai con tại Tübingen.
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Bài 1
Bản dịch Việt ngữ

THÍ NGHIỆM CHỤP HÌNH NÃO BỘ
KHI THỰC HÀNH THIỀN
(Neuroimaging Experiments on
Meditation)
Tiến sĩ Michael Erb và
Tiến sĩ Ranganatha Sitaram
1. Khoa Học Thần Kinh Và Thiền
Từ đầu thập niên 60 của thế kỷ trước, những nghiên cứu
khoa học thần kinh về thiền đã được thực hiện qua điện não
đồ. Mặc dù sự tương quan giữa điện thần kinh và sự thay
đổi các trạng thái Ý thức khi thiền chưa được thiết lập một
cách vững chắc, những khám phá sơ khởi cho thấy sự gia
tăng cường độ của sóng theta và alpha và sự giảm tần số
của toàn bộ sóng não (theo tài liệu của Cahn và Polich
2006). Với sự phát triển của các kỹ thuật chụp hình não bộ
như Positron Emission Tomography (PET) và hình chụp
chức năng Cộng Hưởng Từ (fMRI) vào thập niên 80 và 90,
những phương pháp mới này cũng được áp dụng để tìm ra
những tương quan sinh lý thần kinh của những kinh nghiệm
khác biệt khi thực hành thiền.
Từ nhiều năm nay, Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 Tendzin
Gyatsho đã tỏ sự lưu tâm đến khoa học Tây phương. Trong
năm 1987, một loạt các hội nghị chuyên đề Tâm Linh và
Đời Sống đã được khởi đầu giữa Đức Đạt Lai Lạt Ma và
các nhà thần kinh học nổi tiếng. Điều này dẫn đến nhiều
cuộc nghiên cứu về khoa học thần kinh về Thiền (Barinaga
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2003) bao gồm chụp hình não bộ, đặc biệt tại đại học
Wisconsin (Madison) do nhóm của nhà thần kinh học
Richard Davison.
Trái với khoa học Tây phương, triết học Phật giáo đề cập
đến sáu giác quan là phương tiện để Tâm tiếp xúc với thế
giới bên ngoài. Ngoài các giác quan đã biết như: thấy,
nghe, xúc chạm, nếm và ngửi, giác quan thứ sáu hay nội
giác quan cho phép ta theo dõi ý nghĩ và cảm xúc nội tâm.
Vì vậy đạo Phật được xem như một khoa học tâm linh căn
cứ vào trí tuệ của hơn 2500 năm nghiên cứu tâm linh bằng
sự quan sát nội tâm. Nhờ vậy thần kinh học Tây phương có
thể rút ra nhiều sự hiểu biết quý giá từ kinh nghiệm này
bằng cách phỏng theo một số phương pháp tu tập cho
những nghiên cứu về lý thuyết cũng như thực nghiệm.
Vấn đề cơ bản của khoa học thần kinh là làm sáng tỏ sự
liên hệ chính xác giữa kinh nghiệm chủ quan với các hoạt
động thần kinh tương ứng. Ví dụ, một tia sáng lóe lên tạo
ra điện thế khởi lên đo được ở vùng thấy của vỏ não. Mặc
dù sự tương quan giữa kích thích từ giác quan và chức năng
não bộ tương đối đơn giản nhưng khó xác định rõ làm thế
nào một trạng thái chủ quan phức tạp như kinh nghiệm
thiền được phản ảnh trong hoạt động não bộ. Các thí
nghiệm về thiền có thể phân chia một cách khái quát ra làm
hai loại chính với các mục tiêu khác nhau, liên quan đến
các trạng thái thiền và những nét đặc thù của thiền (Cahn
và Polich 2006). Loại thứ nhất nghiên cứu sự khác biệt của
trạng thái tâm khi suy nghĩ bình thường và trạng thái đặc
biệt của tâm khi đang thực hành thiền. Loại thứ hai nghiên
cứu tác dụng lâu dài của thiền ngay cả trong lúc không
thiền. Kết quả của cả hai loại thí nghiệm cung cấp những
sự hiểu biết sơ khởi về tác dụng của sự thực hành thiền trên
tâm và não bộ của con người.
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2. Thí nghiệm của Đại học Tübingen về Thiền Tánh
Không
Trong năm 2006, trung tâm Thiền Tánh Không Stuttgart
(Đức) đã liên lạc với Tiến sĩ Michael Erb và hỏi ông có ý
định thực hiện cuộc thí nghiệm chụp hình não bộ cho Thiền
sư Thích Thông Triệt với máy scan fMRI của chúng tôi
trong khi Thầy đang thực hành thiền. Sau khi thảo luận về
những yêu cầu và phạm vi của cuộc nghiên cứu như thế,
cũng như hội ý với một nhà thần kinh học khác, Tiến sĩ
Ranganatha Sitaram, các tác giả đồng ý bắt tay vào một loạt
nghiên cứu Thiền Tánh Không (TTK) với nhiều trình độ
thực hành thiền. Mục đích của cuộc nghiên cứu của chúng
tôi là tìm xem có sự khác biệt của hoạt động não bộ khi
đang thực hành thiền so với khi suy nghĩ thường hay
không? Hơn nữa, nếu có sự khác biệt, chúng tôi muốn tìm
ra các hoạt động não bộ liên quan đến các trình độ và các
kỹ thuật khác nhau của TTK. Ý định của chúng tôi là
nghiên cứu xem có những hoạt động đặc thù của não liên
hệ đến các kỹ thuật thực hành thiền hay không?
Trước khi bàn luận chi tiết hơn về giả thuyết của chúng tôi,
sự giải thích sau đây về học thuyết căn bản TTK sẽ giúp
làm sáng tỏ cơ cấu tổ chức thí nghiệm.
Đức Phật mô tả phương pháp Thiền như sau (theo Kinh
BAhiya, Anderson 2002):
“Này, Bāhiya, ông hãy rèn luyện mình như sau: trong cái
thấy chỉ là cái thấy. Trong cái nghe chỉ là cái nghe. Trong
cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng. Trong cái nhận thức
chỉ là cái nhận thức. Đó chính là cái ông phải tự rèn luyện
mình. Khi nào đối với ông cái thấy chỉ là cái thấy, cái
nghe chỉ là cái nghe, cái thọ tưởng chỉ là cái thọ tưởng,
cái nhận thức chỉ là cái nhận thức, này Bāhiya, ông
không là chỗ ấy. Khi ông không là chỗ ấy, không có ông
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trong đời này hay đời sau hay đời chặng giữa. Điều này,
chính điều này là chỗ chấm dứt khổ đau.”
Chữ KHÔNG (SUnyatA) theo nghĩa tiếng Phạn (Sanskrit)
là trống không. Pháp hành của TTK xuất nguyên từ triết
học Phật giáo, nêu lên tánh vô thường của mọi hình tướng,
nghĩa là mọi vật trên thế gian này đều không có thực chất
tánh và không trường tồn. Pháp Phật dạy sự tu tập Tánh
Không mang đến tuệ giác và an lạc nội tâm. Thực hành
TTK nhằm mục đích phát triển khả năng tránh được tư duy
biện luận (ý nghĩ lòng vòng, miên man không dứt) để đạt
đến trí tuệ nhận ra chân tánh hiện tượng thế gian qua sự
cảm nhận trực tiếp các trạng thái bên trong thân hay bên
ngoài (qua giác quan). Do đó, những sự liên tưởng một
cách tự động với các tình tiết đã có trước đây trong ký ức,
sự đánh giá của tri giác về cái đang hiện hữu, và những
toan tính cho tương lai sẽ được giảm thiểu, ngược lại sự
nhận biết về tự ngã và về hiện tượng thế gian sẽ tăng
trưởng.
2.1 Giả thuyết
Mục đích của sự nghiên cứu này là tìm hiểu sự thay đổi các
trạng thái của não và phản ứng của cơ thể trong khi thực
hành TTK trong điều kiện phải đối phó với các kích thích
bên ngoài.
Dựa trên sự phân tích về pháp hành của TTK, chúng tôi giả
thuyết khi thực hành TTK thì sẽ có những sự thay đổi sau
đây khi so sánh với sự suy nghĩ bình thường:
1. Những vùng não có chức năng hồi tưởng, đặt chương
trình kế hoạch, kiểm soát thi hành sẽ không bị tác động.
2. Những vùng não liên quan đến sự cảm nhận nội tâm và
nhận biết qua giác quan sẽ được tác động.
3. Nhịp thở (và có thể những tín hiệu sinh lý khác nữa) sẽ
giảm thiểu.
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Như đã đề cập đến trong chương nói về Hồi Đáp Sinh Học
trong sự thực hành thiền (Chương II – Bài 4), Pháp Phật
được biểu hiện trong sự thực hành thiền, hướng dẫn thiền
giả đến “không định danh đối tượng”, và giúp họ “thấy
Như Thật” (thấy trống rỗng hay Tánh thấy), “nghe Như
Thật” (nghe trống rỗng hay Tánh nghe), “xúc chạm Như
Thật” (xúc chạm trống rỗng hay Tánh xúc chạm) và “biết
Như Thật” (nhận thức trống rỗng hay Tánh nhận thức).
Chúng tôi nghiên cứu bốn phương pháp thực tập thiền nói
trên: Tánh Thấy, Tánh Nghe, Tánh Xúc Chạm, và Tánh
Nhận Thức. Mục tiêu của cuộc nghiên cứu này là tìm ra
những vùng não tương ứng với bốn trạng thái thiền khác
nhau. Hơn nữa, chúng tôi còn muốn nghiên cứu để tìm
vùng não tác động chung cho tất cả bốn phương pháp nói
trên, xuất phát từ ý tưởng là các phương pháp thực tập này
đều căn cứ vào Pháp của Phật như đã đề cập ở trên. Chúng
tôi muốn tìm ra có sự tác động vào các vùng thấy (thùy
chẩm vỏ não) trong khi thực tập Tánh thấy, sự tác động vào
vùng nghe (thùy thái dương) trong khi thực tập Tánh nghe,
vùng thân thọ (cuộn não sau rãnh trung ương) trong khi
thực tập Tánh xúc chạm. Chúng tôi muốn tìm ra vùng tác
động chung cho tất cả bốn phương pháp ở nơi tiếp giáp của
ba vùng thái dương - đỉnh - chẩm (ví dụ vùng Brodmann
39, còn gọi là vùng BA 39) là vùng giữ vai trò trong sự hợp
nhất nhiều loại cảm giác.
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Hình 1: Giả thuyết

Từ năm 2006, chúng tôi đã đo cho các thiền giả của hội
Thiền Tánh Không Stuttgart (Đức), các vị Tăng và Ni từ
Hội TTK trung ương Riverside (California, Mỹ), tổng cộng
8 người tham dự trong 18 lần đo, trong đó có 6 lần đo cho
Thiền sư Thích Thông Triệt.
Trong chương này, chúng tôi sẽ trình bày kết quả thí
nghiệm của nhóm và một số trường hợp riêng lẻ, sau đó
chúng tôi chú trọng đến kết quả thí nghiệm với Thiền sư
Thích Thông Triệt. Do cuộc nghiên cứu này nhằm mô tả
sự hoạt động của não bộ trong lúc thực hành thiền nên hệ
thống không thích hợp để nghiên cứu ảnh hưởng của thiền
trên hệ thống Thần kinh Tự quản và tình trạng sức khoẻ.
2.2 Phương pháp đo
Để có thể hiểu kết quả của các thí nghiệm này, chúng ta cần
biết sơ lược một số khả năng và giới hạn của sự tiếp cận
bằng hình chụp não bộ được sử dụng trong cuộc nghiên
cứu này.
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2.2.1 Phương pháp đo chức năng bằng Cộng Hưởng Từ
(functional Magnetic Resonance Imaging e.i. fMRI)
fMRI đã trở nên một phương pháp thông dụng nhất để lập
bản đồ chức năng của não bộ con người từ đầu thập niên
1990. fMRI đo được sự lưu thông máu để đáp ứng với các
hoạt động thần kinh trong não. Điều này có thể thực hiện
được vì sự gia tăng hoạt động của tế bào thần kinh cũng
làm tăng sự tiêu thụ oxygen. Phản ứng cục bộ của sự tăng
sử dụng oxygen là tăng lưu lượng máu đến vùng não có sự
gia tăng hoạt động, trong khoảng thời gian từ 1-5 giây sau
đó. Sự đáp ứng của lưu lượng máu tăng dần đến cao điểm
trong vòng 4-5 giây rồi trở về mực chuẩn (và thường xuống
dưới mức chuẩn một chút). Vì vậy, sự hoạt động của thần
kinh dẫn đến sự thay đổi cục bộ về nồng độ của huyết cầu
tố kết hợp oxy và huyết cầu tố đã khử oxy, thay đổi thể tích
máu cũng như thay đổi lưu lượng máu tại chỗ. Vì huyết
cầu tố là nghịch từ khi ở dạng oxy hóa và thuận từ khi ở
dạng khử, sự khác biệt này có thể đo được bằng những
chuỗi cảm ứng Cộng Hưởng Từ (ví dụ như echo planar
imaging- EPI). Kết quả của tín hiệu tùy thuộc lượng oxy
trong máu (BOLD signal, Ogawa 1990) là phương tiện gián
tiếp để đo hoạt động thần kinh tương ứng. Trong một thí
nghiệm fMRI tiêu biểu, độ chênh lệch của tín hiệu BOLD
có thể lên đến 5% của mức chuẩn, cho thấy các hiệu ứng
nhỏ chỉ có thể được phát hiện bằng cách đo fMRI với nhiều
cường độ khác nhau cũng như sử dụng nhiều phương pháp
phân tích thống kê tinh vi. Thiết kế tiêu chuẩn của các thí
nghiệm fMRI còn được gọi là thiết kế thời lượng, trong đó
những thời lượng kích thích hay điều kiện thí nghiệm được
xen kẽ với những thời lượng nghỉ ngơi hay điều kiện kiểm
chứng. Vì thời gian đáp ứng của lưu thông máu kéo dài độ
15 giây, các điều kiện thí nghiệm phải thay đổi mỗi 20-30
giây để có nhiều đáp ứng tăng giảm được ghi nhận. Với độ
phân giải tiêu biểu cho khoảng cách là 3mm, có thể scan
toàn thể bộ não trong vòng 2-3 giây bằng EPI, cho phép đo
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thể tích não đến 10 lần cho mỗi thời lượng. Sau khi lấy số
trung bình của các thể tích não đã đo cho thời lượng nghỉ
ngơi và thời lượng thí nghiệm, người ta có thể xác định sự
khác biệt của các số đo trung bình. Kết quả cho thấy thời
lượng thí nghiệm có trị số cao hơn trị số ngưỡng được chọn
khi đặt chồng lên hình cơ thể học đã đo với độ phân giải
1x1x1mm. Một sự phân tích sơ khởi trên mạng được thực
hiện ngay lập tức trên máy vi tính trong khi máy fMRI thu
thập dữ kiện theo trình tự của cuộc thí nghiệm. Để có sự
phân tích chính xác, một vài phương pháp thống kê có thể
sử dụng, ví dụ như tạo mẫu dự đoán đáp ứng lưu thông máu
và ước tính các thông số của mẫu thẳng tổng quát từ các dữ
kiện được đo. Thêm vào đó, một số bước sơ khởi như
chỉnh sự di động của đầu bằng cách sắp xếp toàn bộ hình
thẳng hàng và làm hình ảnh phẳng phiu cũng giúp cải thiện
khả năng phân tích thống kê.
Kế hoạch thí nghiệm
Chúng tôi phải đối phó với hai vấn đề khó khăn trong việc
tổ chức thực hiện thí nghiệm. Một là máy scan không phải
là nơi lý tưởng cho sự thực hành thiền: thiền giả được đưa
vào một máy scan chật hẹp với nhiều tiếng ồn. Để đối phó
với vấn đề này, điều quan trọng là phải tìm một thiền giả có
kinh nghiệm thiền lâu năm, có đủ khả năng thích ứng với
tình trạng này. Điều khó khăn thứ hai là thiết kế thí nghiệm
thích hợp và điều kiện kiểm chứng. Đối với lần thí nghiệm
này, chúng tôi không chắc thiền giả có thể nhanh chóng
chuyển đổi từ trạng thái suy nghĩ bình thường (điều kiện
kiểm chứng) sang thiền (điều kiện thí nghiệm) trong vài
giây. Vì vậy chúng tôi quyết định dùng những khoảng thời
gian dài hơn, trong đó thời gian chuẩn là 3 lần mỗi lần 2
phút và thời gian thiền 2 lần mỗi lần 3 phút (hình 2). Đây
cũng là một điều hợp lý cho những điều kiện hoạt động hữu
hiệu của máy fMRI và thời gian bình thường của một lần
thiền.
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Hình 2: Thiết kế thí nghiệm

2.2.2 Tín hiệu sinh lý
Ngoài tín hiệu BOLD, chúng tôi đã ghi nhận tín hiệu của
hơi thở và mạch để tính ra khoảng thời gian của biên độ thở
và nhịp thở cùng với nhịp tim. Từ những dữ kiện này,
chúng tôi thử dự đoán khoảng thời gian của các trạng thái
thiền. Tuy nhiên, không có dấu hiệu rõ ràng từ kết quả thí
nghiệm hoặc từ các dữ kiện đã có của TTK cho thấy có sự
thay đổi nhịp thở do kết quả của thiền hay sự điều chỉnh
nhịp thở có thể dùng để đạt tới trạng thái thiền.
Sau mỗi lần thí nghiệm, thiền giả được yêu cầu tự đánh giá
mức độ sâu của định trong mỗi thời lượng thí nghiệm bằng
cách dùng bảng câu hỏi.
2.2.3. Đo Điện Não (EEG)
Trong một số lần thí nghiệm, chúng tôi có thể đồng thời ghi
lại điện não đồ từ 31 điện cực khi xử dụng máy fMRI có
kèm bộ phận phóng đại EEG và mũ để đo điện não
(BrainAmp MR, Brain Products GmbH, munch, Duc).
EEG đo trực tiếp điện não trong khi fMRI ghi nhận sự thay
đổi của lưu thông máu. Sự kết hợp giữa EEG và fMRI giúp
các tín hiệu của não được ghi nhận với độ phân giải cao về
thời gian và khoảng cách. Lutz và các đồng nghiệp (Lutz et
al. 2004) là những người chứng minh sự tăng sóng não
gamma khi thực hành thiền. Vì vậy, chúng tôi hy vọng có
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thể xếp thứ bậc của thiền nhờ vào tín hiệu điện não và sử
dụng khoảng thời gian để tìm ra vị trí vùng não tương ứng
trong tín hiệu fMRI. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý nơi đây là
vẫn có những khó khăn về kỹ thuật khi kết hợp cả hai
phương thức trên, bao gồm sự loại ra hình giả tạo (artifact)
trong khi fMRI thu dữ kiện và hình giả tạo từ EEG do sự
rung chuyển của máu và các mô theo nhịp tim..
2.3 Thí nghiệm phụ
Ngoài những thí nghiệm đã mô tả ở trên, chúng tôi đã thực
hiện thêm một số nghiên cứu với Thiền sư Thích Thông
Triệt với những mẫu nhắm vào vùng nhận biết đối tượng và
các vùng liên hệ đến ngôn ngữ, những mức độ khác nhau
của suy nghĩ, sự khác biệt giữa có kích thích giác quan và
không có kích thích giác quan trong điều kiện suy nghĩ
bình thường và khi thực hành thiền. Trong các lần đó,
chúng tôi dùng khoảng thời gian thiết kế với thời gian 30
giây cho mỗi mẫu để giúp sự đo của fMRI được hiệu quả
hơn. Một số buổi cũng được thêm vào để thí nghiệm về
bốn trình độ biết được gọi là biết có lời, thầm nhận biết,
tỉnh thức biết và nhận thức biết.
2.3.1 Thấy và Nghe có gọi tên thú vật và tên dụng cụ
Trong thí nghiệm định danh đối tượng THẤY, chúng tôi cho
chiếu hình các con thú và dụng cụ trên màn ảnh bên trong
máy fMRI scan, thiền giả nhìn thấy do phản chiếu qua một
tấm kính. Thiền giả được bảo thầm gọi tên con vật (không
nói thành tiếng). Vì chúng tôi chỉ quan tâm đến vùng não
có chức năng nhận biết vật và gọi tên vật, mà không chú
trọng đến tiến trình thấy đầu tiên nên chúng tôi tạo kích
thích bằng những hình ảnh lẫn lộn làm điều kiện kiểm
chứng.
Trong thí nghiệm định danh đối tượng NGHE, chúng tôi
cho phát âm thanh ngắn của các con thú và dụng cụ được
truyền đến tai thiền giả qua ống nghe thích hợp xử dụng với
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máy fMRI. Mỗi âm thanh kéo dài 2.5 giây và được phát ra
một cách ngẫu nhiên 2 lần trong thời gian thí nghiệm. Để
so sánh kết quả, chúng tôi cho phát cùng âm thanh như trên
nhưng một cách lẫn lộn để tác động vào vùng nghe đầu tiên
trong thời gian kiểm chứng. Thời gian kiểm chứng và thí
nghiệm được báo cho thiền giả bằng hình chữ nhật màu đỏ
(kiểm chứng) và màu xanh (thí nghiệm). Với các thí nghiệm
này, chúng tôi muốn xác định các vùng não có chức năng
nhận biết đối tượng và vùng ngôn ngữ. Thấy có gọi thầm
tên đối tượng, phải tác động vào vùng cao hơn của dòng thị
giác trước bao gồm cuộn não fusiform (BA37, hai bên) là
vùng tham dự vào sự nhận biết đối tượng bằng mắt, cũng
như các vùng ngôn ngữ để phát ra tên thích hợp (Vùng
Wernicke, BA 22, BA 39, BA 40 bên trái) và thực hiện nói
thầm (Vùng Broca, BA 44/45, vùng tiền vận động, BA 6,
bên trái). Nghe có gọi thầm tên đối tượng, phải tác động
vào cuộn não thái dương trên và cũng vậy, các vùng ngôn
ngữ và vùng nói. Do đó, với sự thăm dò này, chúng tôi
mong muốn có thể xác định từng vùng riêng biệt mà chúng
tôi dự kiến có sự thay đổi chủ đề khác nhau khi thực hành
thiền.
2.3.2 Những sắc thái của suy nghĩ
Để phân biệt những sắc thái khác nhau của sự suy nghĩ,
chúng tôi tiến hành một loạt thí nghiệm với Thiền sư Thích
Thông Triệt. Chương trình bao gồm 13 thời lượng với
nhiều chủ đề suy nghĩ khác nhau (thời gian 30 giây) được
gọi là “Trí năng”, “Ý căn”, “Ý thức” xen kẽ nhau. Những
thuật ngữ này được chiếu xen kẽ trên màn ảnh mỗi 30 giây
và được sử dụng như một khởi động để gợi lên “sự suy
nghĩ.” “Trí năng” tương ứng cho sự nhận thức, phân biệt,
lý luận, trong khi “Ý căn” liên quan đến sự đùa giỡn với ý
tưởng và (“đối thoại thầm lặng”), và“Ý thức” có nghĩa là
sự nhận biết về cái tôi (self). “Đếm” được dùng như chủ đề
tham khảo nên được tham chiếu gần như một cách tự động.
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2.3.3 Những trình độ BIẾT (awareness) trong thiền
Trong một loạt thí nghiệm thêm với thiền sư, bốn trình độ
biết của thiền dựa theo Pháp Phật (xem phần phụ lục) đã
được khảo sát: “biết có lời,”1 “thầm nhận biết,”2 “tỉnh
thức biết”3 và “nhận thức biết.”4 Các trạng thái này liên hệ
một cách khái quát đến bốn tầng Thiền. Những thí nghiệm
này cũng được áp dụng với thiết kế thời lượng 2 phút cho
mực chuẩn (3 lần) và 3 phút thiền (2 lần) vì sự thay đổi quá
nhanh giữa các mức độ có thể gây khó khăn. Thiền sư
Thích Thông Triệt đã mô tả bốn mức độ biết như sau:
1. Biết có lời = tương đương tầng Định thứ nhất trong
truyền thống Thiền Nguyên Thủy = Savitakka Avicāra
samādhi. Vicāra = đối thoại thầm lặng bên trong (inner
silent dialogue). A = không. Avicāra = không đối thoại
thầm lặng bên trong. Đối thoại thầm lặng bên trong này
là do tâm ảnh (mental picturues) từ các vùng ký ức khởi
lên thông tin hay phát ra tín hiệu mà trong lúc ngồi
thiền, người hành thiền gặp chướng ngại mà họ không
để ý đến. Do đó vicāra (đối thoại thầm lặng) mới xảy
ra. Cách ngăn chận Avicāra khởi ra: Phật dạy người
thực hành thiền: nói thầm “Tôi Biết tôi hít vô, tôi Biết
tôi thở ra.” Nếu áp dụng như thế trong nhiều ngày, đôi
khi hàng tháng, người thực hành thiền sẽ kinh nghiệm
Định có tầm không tứ. Cho nên ở đây, thuật ngữ
Vitakka= sự nói thầm. SAVITAKKA= có nói thầm.
2. Thầm nhận biết = tương xứng tầng Định thứ 2 = Không
tầm không tứ = AVITAKKA AVICARA SAMADHI.
Thầm nhận Biết = Biết không lời hay biết mà không nói
ra, biết mà giữ lại trong tâm. Ở bước này, người hành
thiền trong 4 oai nghi (đi, đứng, nằm, ngồi) đều kiểm
soát được tâm ngôn, tức là những mạng lưới khái niệm
của Tưởng (trong ngũ uẩn) không tự động khởi lên
được. Đây là tầng Định quan trọng trong truyền thống
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Thiền Nguyên Thủy và Thiền Tông. Vì qua tầng Định
này, người hành thiền sẽ có khả năng vào được tất cả
những tầng Định khác. Thí dụ: Không định, Vô tướng
định, Vô nguyện định. Điều này trái với truyền thống
của Thượng tọa bộ và Nhất thiết hữu bộ. Thượng tọa bộ
đề cao Tập trung Tâm, tương xứng với CITTA EKAGGATA.
3. Tỉnh thức Biết = Biết rõ ràng và đầy đủ môi trường
chung quanh mà tâm không dính với đối tượng, tương
xứng với tầng Định thứ 3 mà Phật đã kinh nghiệm.
Phật gọi = SATISAMPAJANNA = Clearly
comprehension hay là Full Awareness. Trong tiến trình
này, Thọ có mặt, Tưởng không có mặt, đưa đến toàn bộ
tâm xúc cảm không có mặt. Cho nên trong tiến trình
này, chúng ta phải dùng từ Tỉnh thức Biết (Awakening
awareness) mới khế hợp với trạng thái Biết rõ ràng và
đầy đủ mà Tâm không dính với cảnh. Trường hợp này,
nếu dùng từ Cảnh Giác Biết (Wakeful awareness) thì
không thích hợp vì có đối tượng thì Thức có mặt. Tỉnh
thức Biết thì không có chủ thể mà chỉ có sự nhận thức
biết có mặt. Trường hợp này, Phát triển giả lập “chân
ngã hay tự ngã thanh tịnh.” Ta sẽ có Định trong 4 oai
nghi.
4. Nhận thức Biết = tương xứng với tầng Thiền thứ 4.
Tâm hoàn toàn tĩnh lặng, thỉnh thoảng hơi thở dừng lại,
yên lặng, Phật gọi trạng thái này là “3 hành không
động,” gồm: (1) Ngôn hành không động: Tầm và Tứ
không khởi lên. (2) Ý hành không động: Thọ và Tưởng
không khởi lên. (3) Thân hành không động: Hơi thở tự
động dừng lại từng chập. Trên thực tế, người có kinh
nghiệm này, việc vào định hay ra định rất dễ dàng đối
với họ. Trong kinh Nguyên Thủy, Phật thường mô tả
trạng thái Định này như “búng ngón tay.” Lục tổ Huệ
Năng nói: “Định không cần xuất hay nhập.”
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2.3.4 Thực hành các phương pháp Thiền khác nhau
Như đã đề cập trong phần đầu của chương này, chúng tôi
đã dùng bốn phương pháp của thiền, gọi là tánh Thấy, tánh
Nghe, tánh Xúc chạm và tánh Nhận Thức Biết. Để có sự
nhạy cảm với hiệu quả của các phương pháp thiền đặc thù,
chúng tôi dùng điều kiện kiểm chứng rất giống những điều
kiện thí nghiệm. Đối với sự thực hành “tánh Thấy” cùng
một hình ảnh được chiếu trên màn ảnh trong lúc thiền giả
chú ý vào hình ảnh và phân tích nội dung của nó (2 phút)
trong thời lượng kiểm chứng. Cùng một hình ảnh đó được
sử dụng trong thời lượng thí nghiệm (3 phút) với tánh
Thấy. Như vậy, kích thích từ bên ngoài hoàn toàn giống
nhau trong cả hai điều kiện, sự khác biệt chỉ do phương
cách xử lý dữ kiện thu nhập. Cùng một cách như vậy,
chúng tôi mở nhạc giống nhau nghe qua ống nghe trong
điều kiện kiểm chứng và thiền qua tánh Nghe. Điều kiện
thứ ba là thực tập “tánh Xúc chạm” khi dùng bàn chải cọ
xát lòng bàn tay mặt của thiền giả mỗi giây. Nhịp độ kích
thích được báo hiệu bằng một tiếng bíp ngắn. Điều kiện thứ
tư “tánh Nhận Thức” được thực tập không có kích thích
giác quan. Khi một thời lượng mới được bắt đầu, thiền giả
được báo bằng tiếng nói hướng dẫn hoặc bằng chữ viết
“mực chuẩn” và “thiền” cho mỗi giai đoạn.
Để thí nghiệm những tác dụng khác biệt tạo ra bởi cảm
giác, chúng tôi tiến hành một số lần đo với các dữ kiện thu
thập (qua thấy, nghe, xúc chạm) tắt và mở mỗi 30 giây.
Các lần đo được lập lại trong điều kiện suy nghĩ thường
ngày và khi thiền.
2.4 Đánh giá dữ kiện
Sự phân tích những dữ kiện (data) của fMRI được kết hợp
qua nhiều bước. Sau khi chuyển những dữ kiện này đến
mạng vi tính (computer network) và đổi chúng sang một
dạng để có thể sử dụng được cho chương trình phân tích
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toàn bộ, những khối lượng hình ba chiều (three dimensional
volumes) của mỗi đo đạc tại mỗi điểm thời gian được chỉnh
thẳng hàng đến khối lượng đầu tiên của một kỳ thí nghiệm
để bù trừ vào các cử động của đầu trong suốt thời gian đo.
Điều này rất quan trọng vì các sự phân tích sau đó được
tính riêng rẽ cho từng yếu tố của mỗi tập (voxel). Vì thế,
các vùng não tương ứng phải ở cùng một vị trí trong toàn
thời gian đo. Đáng tiếc là phương pháp này chỉ có thể
chỉnh lại giữa các khối mà không thể sửa những sự biến
dạng do các cử động nhanh xảy ra trong lúc máy đang thu
nhận dữ kiện. Do đó, trong trường hợp có sự di chuyển
nhanh, vẫn có sự thay đổi của các tín hiệu một cách đáng
kể sau khi điều chỉnh cử động. (Vì lý do đó, điều quan
trọng là đầu của thiền giả cần được giữ yên bằng tấm nệm
xốp trong khi máy fMRI đang hoạt động). Trong trường
hợp nghiên cứu cả nhóm, nên cần có biến đổi hình chụp
não bộ của mỗi cá nhân thành một hệ thống phối hợp tiêu
chuẩn để bảo đảm những vùng não tương ứng của mọi
người tham gia có cùng một vị trí trong tập dữ kiện mới.
Sau đó người ta có thể xác định vị trí các vùng tác động
trong những tập hình vẽ não bộ lưu trữ trong máy tính và
trong hồ sơ dữ kiện, để tìm ra vị trí cơ thể học của vùng não
nầy một cách chính xác và để so sánh với kết quả của
những nghiên cứu khác.
Chương trình tiêu chuẩn được xử dụng trong việc phân tích
dữ kiện của fMRI thường ước lượng bằng một mẫu thẳng
tổng quát [general linear model (GLM)] cho những tín hiệu
thời gian đo được từ những yếu tố có kích thước nhỏ của
não, để tìm ra vùng não được tác động trong khi thí
nghiệm. Vấn đề của loại phân tích này là phải biết khoảng
thời gian người hành thiền thực hành chủ đề. Trong trường
hợp của chúng tôi, chúng tôi chỉ dùng khoảng thời gian xác
định bởi sự hướng dẫn đã định sẵn. Để cũng có được sự đo
đạc khách quan cho các trạng thái thiền, chúng tôi dùng các
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tín hiệu sinh lý ngoại biên (peripheral physiological
signals) và tín hiệu điện não (EEG).
Thời gian của các trạng thái thiền có được do ước đoán từ
những khoảng thời gian của các tín hiệu khác (điện não,
sinh lý), có thể sử dụng để tìm kiếm thời gian tương ứng
của các tín hiệu từ fMRI. Tuy nhiên điều này chỉ có thể làm
được khi có một sự liên quan thường xuyên và trực tiếp
giữa tín hiệu đo được và trạng thái thiền; điều này tự nó
vẫn còn là một đề tài chưa được giải quyết trong lãnh vực
nghiên cứu (Lutz et al 2004).
Trong phương pháp thứ hai, chúng tôi sử dụng phương
pháp truy tìm dữ kiện, được gọi là phân tích thành phần độc
lập (independent component analysis), (ICA, Calhoun et al
2009), để tách ra từ các mô hình khác nhau của các tác
động, bởi chúng có sự thống kê độc lập với nhau nên có
thể phát xuất từ các nguồn khác nhau. Từ những mô hình
phát ra một cách tự động, chúng tôi phải lựa ra những phần
có khoảng thời gian có liên hệ đến chủ đề thí nghiệm.
Phương pháp này không những cho phép nhận ra sự tác
động thường trực trên toàn bộ thời gian thiền mà còn cho
biết các khoảng thời gian chuyển tiếp. Các thành phần khác
có liên hệ đến sự cử động hay sự đo hình giả tạo (artifact)
có thể dùng để điều chỉnh các dữ liệu.
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2.5 Kết quả
2.5.1 Phân tích các Tín hiệu sinh lý

Hình 3: Các Tín hiệu sinh lý: sự giảm nhịp thở

Sự phân tích các tín hiệu sinh lý cho thấy một số kết quả
đặc biệt. Ở một thiền giả, trong thời gian hô hấp cho thấy
nhịp thở giảm rõ rệt và biên độ tăng (thở sâu hơn) khi thiền
so với khi suy nghĩ bình thường (Hình 3). Tuy nhiên điều
này không tìm thấy ở các vị khác. Ở một vị thiền giả khác,
có giảm sự dao động của cách thở nhưng không thay đổi
biên độ và tần số trung bình (hình 3, dưới cùng bên phải).

Hình 4: Các dấu hiệu sinh lý: ngưng thở

Trong một lần thí nghiệm, khi Thiền sư Thích Thông Triệt
thực hành Tánh Nhận Thức Biết (hình 4), có sự ngưng thở
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độ 15 giây vào giai đoạn cuối của thời thiền thứ nhất. Hiện
tượng này được ghi nhận thường xuyên và được xem như
là dấu hiệu của trạng thái định sâu (xem Phần phụ lục).
Phân tích mạch chỉ thấy ảnh hưởng ít và không hệ thống
hoá. Đáng tiếc, nói chung là không thể kết luận một cách
xác thực trạng thái thiền từ các tín hiệu sinh lý.
2.5.2 Điện não đồ (EEG)
Do các vấn đề kỹ thuật, không thể loại ra hoàn toàn hình
giả tạo của fMRI (hình 5). Sau khi lọc các biên độ còn lại,
chúng tôi có thể xác định có sự thay đổi nhỏ về biên độ của
các loại sóng não khác nhau. Trong khi nhận thấy có sự
giảm hoạt động của sóng não beta ở vùng đỉnh và trung
ương bên trái (CZ, CP1, FC) khi thiền, hoạt động của sóng
não này lại gia tăng ở các điện cực ở vùng trung ương bên
mặt (C4, F4) (hình 5 dưới cùng).

Hình 5: Các dữ kiện đo điện não (EEG)

Phân tích sơ khởi về thời gian - tần số của các dữ kiện điện
não (EEG) cho thấy sự gia tăng cường độ phần dưới của
sóng Alpha ghi lại từ toàn bộ các điện cực vùng trán và
vùng đỉnh trong khi thiền, so sánh với khi suy nghĩ bình
thường trong sự thay đổi của cảc kích thích.
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2.5.3 Hình chụp não bộ bằng Cộng Hưởng Từ
2.5.3.1 Phân tích Từng Nhóm
Khởi đầu, chúng tôi tính kết quả trung bình của tất cả thí
nghiệm về trạng thái khi thiền. Mặc dù kết quả của cá nhân
rất khác biệt, nhưng qua sự phân tích sơ khởi, chúng tôi tìm
thấy kết quả rất lý thú về sự tác động và không tác động
trên các vùng não, đưa đến một phần nào sự thừa nhận có
sự tác động giống nhau trong toàn thời gian thiền (hình 6).

Hình 6: Kết quả nhóm của thí nghiệm bốn phương pháp thiền

Dùng phương pháp phân tích phức tạp hơn là (như nhóm
độc lập giải tích ICA) phân tích từ tín hiệu BOLD cũng đưa
ra kết quả tương đương.
Chúng tôi tìm thấy sự tác động và không tác động chung
trong 4 cách thực hành thiền so sánh với khi suy nghĩ bình
thường như sau: (hình 7).
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Hình 7: Tác động chung theo ICA

•

Tác động vào vùng TRƯỚC NÊM (PRECUNEUS) hai
bên, là vùng liên quan đến chức năng tự quản và nhận
thức (Cavanna 2007).

•

Tác động vào vùng THÙY ĐẢO (INSULA) hai bên,
liên quan đến sự cảm nhận bên trong thân (Craig,
2009).

•

Không tác động vùng TIỀN TRÁN của não gọi là vùng
BA-10 liên quan đến tính toán, mưu lược, hồi tưởng,
kiểm soát hay ức chế hành động.

•

Không tác động vùng CUỘN NÃO ĐAI
(CINGULATE) phần sau, liên quan đến trạng thái vắng
mặt của chức năng não (Raichle, 2001).
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Hình 8: Kết quả đặc thù do phân tích của nhóm ICA

Sự tác động liên hệ đến sự thực hành thiền QUA 4 TÁNH
khi so sánh với suy nghĩ bình thường (Hình 8) như sau:
1. Tăng tác động vào cuộn não dạng thoi (Fusiform) khi
thực hành tánh nhận thức.
2. Tăng tác động vào vùng nắp Rolando (Rolandic
Operculum) bên mặt và cuộn não trán dưới (BA 47)
khi thực hành thiền với tánh nghe.
3. Tăng tác động vùng thấy vỏ não khi thực hành thiền
với tánh thấy.
4. Tăng tác động vùng thân thọ khi thực hành thiền với
tánh xúc chạm.
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2.5.3.2 Phân tích cá nhân từ thí nghiệm của Thiền sư
Thích Thông Triệt
Một số thí nghiệm chỉ thực hiện với thiền sư Thích Thông
Triệt vì ông có thể đạt đến trạng thái định sâu và có sự kiên
định mạnh mẽ hơn.
Thấy và nghe có gọi tên thú vật và dụng cụ

Hình 9: Thấy (màu đỏ), Nghe (màu xanh) có định danh
(thiền sư: hình trên, nhóm: hình dưới) Bên trái: Tác
động chung ở vùng cuộn não dạng thoi dưới, bên mặt

Với thí nghiệm thấy và nghe có nói thầm tên đối tượng
(hình 9), chúng tôi có thể xác định sự tác động lên các vùng
liên hệ đến Thấy và Nghe, và sự thường tác dụng các vùng
ngôn ngữ (vùng Broca và Wernicke). Đặc biệt là trong sự
tác động có điều kiện của sự thấy, chúng tôi tìm thấy sự tác
động lên vùng Thấy của hai bên Vỏ não,ở trong dòng trước
gồm những cuộn não Chẩm giữa (BA 18, BA 19), cuộn não
dạng Thoi (BA 37), cuộn não Thái dương dưới và cuộn não
thái dương giữa. Những cấu trúc này liên hệ đến sự nhận
biết đối tượng và hình dáng đối tượng. Hơn nữa, Tiểu não
(IX, X) và Thùy đỉnh dưới được tác động nổi bật ở bán cầu
não phải. Ngược lại, chỉ có các cuộn não Thái dương trên
sáng lên khi thực hành nghe có lời nói thầm. Vùng có tác
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động chung cho cả hai chủ đề là vùng tam giác của cuộn
não trán dưới bên phải và cuộn não thái dương trên bên trái
(BA 22, BA 42). Vì Thiền sư là người thuận tay phải, trung
tâm ngôn ngữ trội hơn bên phải tuy hiếm nhưng vẫn có thể
xảy ra. Trong hơn 95% người đàn ông thuận tay phải, và
90% người đàn bà thuận tay phải, ngôn ngữ và khả năng
nói thành lời do bán cầu não trái, nhưng đối với người
thuận tay trái, tỷ lệ vùng ngôn ngữ trội hơn ở bán cầu não
trái được báo cáo là 73% và 61% (Knecht). Tuy nhiên cần
phải thận trọng khi kết luận rằng kết quả khác biệt của
Thiền sư và 12 học trò của Thiền sư đều thuận tay phải là
do tác dụng của thiền.
Các sắc thái của suy nghĩ

Hình 10: Các sắc thái của suy nghĩ

Phân tích đầu tiên cho những phần này (hình 10) cho thấy
sự tác động phổ thông trên phần cuối sau của thùy Thái
dương giữa, bên phải và cuộn não góc (BA 39). Vùng này
liên hệ đến sự kết hợp các dữ kiện đa dạng và sự hiểu nghĩa
chữ viết (Damasio 1994) Michael Persinger và các đồng
nghiệp (2001) đã chứng minh các kinh nghiệm ngoài thân
và các kinh nghiệm huyền bí có thể được bật lên nếu vùng
nói trên của thùy Thái dương được kích thích xuyên qua
não bằng từ trường phức tạp nhưng yếu. Điều kiện thí
nghiệm “Trí năng” cho thấy sự tác động trên vùng lưng
bên của cuộn não trán trên. Vùng não được tác động một
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cách bình thường khi thí nghiệm với “Trí năng” và “Ý
căn” là phần tam giác bên phải của cuộn não trán dưới
(gồm vùng Broca, BA 44/45) và các cuộn não trước rãnh
trung ương bên phải và bên trái (premotor cortex, BA 6).
Vùng não liên quan đến “Ý thức” phần lớn giới hạn trong
thùy Thái dương và Thùy đỉnh. Điều cần lưu ý là vùng não
bên trong BA 44/45 là vùng chung cho “Trí năng” và “Ý
căn” tuy có cùng tên nhưng khác vị trí với vùng BA44/45
là vùng tác động chung cho thấy và nghe có định danh đối
tượng.
Các trình độ BIẾT trong sự thực hành thiền

Hình 11: Bốn trình độ Biết trong thiền

Phân tích bốn trình độ của thiền (hình 11) cho thấy có sự
giảm tác động của vùng cuộn não Thái dương trên cả hai
bên và tăng tác dụng các vùng Thị giác cao hơn bên trái
(BA 18/19), cuộn não trán dưới bên phải, vùng Thùy đảo
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bên phải, Tiểu não bên phải (Crus 1). Nhìn vào bốn hình
não (với độ phóng ảnh tối đa, MIP) (hình 10, dưới cùng)
người ta có thể nhận thấy sự gia tăng toàn bộ và trải rộng
của tác động trên Thùy chẩm khi thực hành Nhận Thức
Biết.
Thí nghiệm thiền trong điều kiện có và không có kích
thích
Trong kế hoạch thí nghiệm đầu tiên (phần 2.2.1), chúng tôi
duy trì sự kích thích bên ngoài một cách liên tục để tìm ra
sự khác biệt giữa sự suy nghĩ bình thường và thiền. Trong
thí nghiệm này, thiết kế được thay đổi để não ở trạng thái
ổn định (ở cả hai trạng thái kiểm chứng và trạng thái
thiền), ngược lại, thay đổi khi có, khi không có kích thích
bên ngoài. Chúng tôi dùng thiết kế với 11 thời lượng mỗi
thời lượng 30 giây, như vậy thời gian tổng cộng cho một
buổi là 5 phút 30 giây. Mỗi thí nghiệm cho “thấy,”
“nghe” và “xúc chạm” được làm hai lần, lần đầu với suy
nghĩ bình thường, lần sau với thiền. Bằng sự so sánh tác
động lên não trong hai lần thí nghiệm, chúng tôi có thể thấy
sự khác biệt trong tiến trình đáp ứng với các kích thích bên
ngoài ở các trạng thái não khác nhau.
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Hình 12: Thay đổi kích thích (Thấy, Nghe, Xúc chạm)

Trong thí nghiệm “THẤY” (hình 12, trái) chúng tôi tìm
thấy tác động vào các vùng vỏ não thấy đầu tiên cả hai bên,
tiểu não trái, cuộn não dạng thoi bên trái, cuộn não trên bờ
bên phải, thùy đỉnh dưới (BA 40), cuộn não trán giữa và
cuộn não trán trên (BA 10).
Trong thí nghiệm “NGHE,” (hình 12, giữa) tác dụng chính
ở cuộn não thái dương trên cả hai bên (BA 22/42) và vùng
nắp trán bên trái (BA 44/45).
Trong thí nghiệm “XÚC CHẠM,” tác dụng tìm thấy ở vùng
thùy đảo trái và vùng nắp Rolando và vùng Thân thọ đầu
tiên trong cuộn não sau rãnh trung ương bên phải. Quan sát
tổng quát cho thấy biên độ thấp hơn khi thiền so với khi
suy nghĩ bình thường trong cả ba vùng cảm giác đầu tiên.
Điều này có thể được giải thích do giảm nhạy cảm với kích
thích bên ngoài khi thiền. Hai cách giải thích có thể đúng,
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hoặc là sự thu nhận nguồn vào bị giảm, hoặc là mức độ
hoạt động được giữ nguyên nhưng được lắp đầy bởi các
hoạt động phát xuất từ bên trong.

Hình 13: Thí nghiệm về Nhận Thức với thời lượng thiết kế 1 phút

Không có thiết kế thích hợp cho thí nghiệm với “Nhận
Thức” vì đây là điều kiện thực hành không có kích thích
bên ngoài. Vì vậy, chúng tôi quyết định dùng thiết kế thời
lượng 1 phút suy nghĩ bình thường và thiền trong điều kiện
không có kích thích bên ngoài, và đồng thời tập trung vào
“Thấy”, “Nghe”, “Xúc chạm”, “Nhận thức”. Sự thay đổi
từ trạng thái này qua trạng thái khác rất nhanh như vậy chỉ
có thể thực hiện được với một thiền giả đã có nhiều kinh
nghiệm thiền như thiền sư Thích Thông Triệt.
Với những thời lượng có thời gian chỉ có 30 giây, Thầy gặp
trở ngại ra khỏi trạng thái thiền. Vì vậy chúng tôi thiết kế
thời lượng 60 giây. Trong lần thí nghiệm này, chúng tôi đã
có thể thấy được kết quả qua sự đánh giá trên mạng. Tuy
nhiên các đánh giá sâu hơn bao gồm việc xem xét các
thông số cử động dẫn đến sự tìm thấy các vùng tác động ít
hơn (dương tính giả tạo). Dù vậy, chúng tôi có thể xác
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nhận vùng thấy (thùy Chẩm, BA 17, BA 19), vùng nghe
(Heschel, BA 41) và vùng Thân Thọ (BA 3) có sự gia tăng
tác động khi thiền so với khi không thiền.
3. Kết luận
Kết quả cuộc thí nghiệm cho thấy thiền gia tăng cảm
nhận từ bên ngoài và cảm nhận bên trong thân như đã
được thấy qua sự gia tăng tác động trên các vùng cảm giác
và vùng đảo khi so với hoạt động suy nghĩ bình thường
trong các lần thí nghiệm với thời gian thực hành thiền dài
(3 phút), có sự kích thích liên tục từ bên ngoài. Đối với thí
nghiệm với sự thay đổi nhanh các kích thích bên ngoài (30
giây) chúng tôi tìm thấy kết quả ngược lại: tác động ở các
vùng cảm giác đầu tiên giảm khi thiền so sánh với khi sử
dụng Trí năng. Điều này có thể giải thích do có sự cộng tác
động (additional activation) lúc thiền không có kích thích
bên ngoài như trong điều kiện của thí nghiệm về “Nhận
Thức.” Nếu sự tăng tác động khi có kích thích bên ngoài
nhỏ hơn so với mức tác động đã được lồng vào khi không
có kích thích bên ngoài, sẽ làm sự khác biệt giảm đi (hình
14).

Hình 14: Sự giảm khác biệt khi thiền

Kết quả chúng tôi tìm thấy là Pháp Thiền Tánh Không
giảm sự suy nghĩ lòng vòng, như đã chứng minh sự liên
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tục không tác động của vùng BA-10 là vùng có chức năng
hồi tưởng, đặt kế hoạch và kiểm soát thi hành. Thực hành
pháp TTK cũng làm tăng sự nhận thức qua sự tăng tác
động của vùng Trước Nêm. Thiền cũng thiết lập trạng
thái không động của chức năng não bộ qua sự liên tục
không hoạt động của phần sau của cuộn não Đai. Phân tích
các trạng thái thiền sâu cho thấy giảm tác động trên
vùng hiểu ngữ nghĩa lời nói và tăng tác động trên vùng
thấy cao cấp. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rõ những
vị thiền giả có kinh nghiệm có khả năng lặp lại các trạng
thái thiền và có thể nói lại kinh nghiệm của họ, ngay cả
trong điều kiện không được thoải mái cho việc thực hành
thiền như trong máy fMRI scan.
Các thí nghiệm như được mô tả ở trên rất khó thực hiện và
vẫn còn bị một số vấn đề trở ngại. Vì vậy các kết quả cần
được đánh giá một cách thận trọng. Tuy nhiên, các kết quả
ban đầu rất hứa hẹn và cần thu thập thêm bằng chứng.
Chúng tôi dự trù mở rộng thí nghiệm cho nhiều trình độ
kinh nghiệm thiền, và nhiều phương pháp thiền khác nhau
để tiến tới thành lập một khuôn mẫu thống nhất dùng mô tả
các hoạt động của não bộ trong các trạng thái tâm linh khác
nhau. Các cuộc nghiên cứu này cần những người có nhiều
kinh nghiệm về sự làm chủ nội tâm sau nhiều năm thực
hành thiền. Khảo sát các tiến trình tâm linh của họ có thể
giúp phát hiện những chức năng tâm linh tiềm ẩn (sub
function of mind) và truy tìm nguồn gốc thần kinh của
những chức năng này.
Lời cảm ơn
Chúng tôi cám ơn những người đã tham gia và những
người đã giúp đỡ cho cuộc thí nghiệm này từ hội Thiền
Tánh Không Suttgart (Đức) quý Thầy và Sư Cô của hội
TTK Riverside (CA, USA).
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Chúng tôi cũng cám ơn Maike Brutta và Vinos Kuma cho
việc hỗ trợ với các đo lường fMRI; Adrian Furdea và
Ander Ramos cho việc điều khiển đo điện não đồ; và hơn
hết Giáo sư Tiến sĩ Wolfgang Grodd và Giáo sư Tiến sĩ
Niels Birbaumer đã cho chúng tôi sử dụng thì giờ và các
máy móc để thực hiện cuộc nghiên cứu này.
Tham Khảo:
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Anderson, Tenshin Reb: Just sitting. in: Lori, John
Daido (ed.) The art of Just Sitting: Essential Writing on
the Zen Practice of Shikantaza. (2002) pp 155-160,
Wisdom Publication, Somerville, MA, USA.

•

Barinaga M: Studying the well trained mind. Science
(2003); 302:44-46.

•

Cahn BR, Polich J: Meditation States and Trails: EEG,
ERP, and Neuroimaging Studies. Psychological
Bulletin 132 (2006); 180-211.

•

Calhoun VD, Liu J, Adali T: A review of group ICA for
fMRI data and ICA for joint inference of imaging,
genetic, and ERP data. Neuroimage (2009) Mar; 45 (1
Suppl): S163-72. Epub 2008 Nov 13.

•

Cavanna AE: The precuneus and consciousness. CNS
Spectrum (2007) Jul; 12 (7): 545-52.

•

Craig AD: How do you feel now? The anterior insula
and human awareness. Nat Rev Neurosci, (2009) Jan;
10(1): 59-70.

•

Damasio, A.R. & Damasio, H. in Large Scale Neuronal
Theories of the Brain (eds Koch, C. & Davis, J.L.) MIT
Press, Cambridge, MA, (1994) 61-74.
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Lutz A, Greischar LL, Rawlings NB, Ricard M,
Davidson RJ: Long-term meditators self-induce highamplitude gamma synchrony during mental practice.
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. (2004); 101, 1636916373.

•

Knecht S, Drager B, Deppe M, Bobe L, Lohmann H,
Floel A, Ringelstein EB, Henningsen H.: Handedness
and hemispheric language dominance in healthy
humans. Brain (2000); 123(12): 2512-1518.
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Ogawa, S, Lee, TM, Nayak, AS and Glynn, P:
Oxygenationsensitive contrast in magnetic resonance
image of rodent brain at high magnetic fields, Magn.
Reson. Med., 14(1990) 68-78.

•

Persinger MA: The Neuropsychiatry of Paranormal
Experiences. J. Neuropsychiatry Clin. Neurosci. 13
(2001) 515-524.
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Raichle ME, MacLeod AM, Snyder AZ, Powers WJ,
Gusnard DA, Shulman GL: A default mode of brain
function. Proc Natl Acad Sci USA (2001) Jan 16; 98(2):
676-82.
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Bài 2
Bản dịch Việt ngữ

Tương Quan Điện Não và Huyết Động Lực
Trong Pháp Thiền Tánh Không
Nghiên Cứu Tổng Hợp Kỹ Thuật fMRI và EEG
(Neuroelectric and Hemodynamic
Correlates of Śūnyatā Meditation Combined fMRI-EEG Study)
RANGANATHA SITARAM 1, MICHAEL ERB 2,
ADRIAN FURDEA 1,
QUANG CHIEU NGUYỄN VĂN HÙNG 3,
MASTER THÍCH THÔNG TRIỆT 4
1

Viện Tâm Lý Học Y khoa và Thần Kinh Sinh Học Nhân
Cách, Đại Học Tübingen, Đức;
2
Ban Phản Hưởng Điện Từ, Hệ Thần Kinh Trung Khu, Bộ
Môn Thần Kinh Phóng Xạ, Bệnh Viện Đại Học Tübingen,
Đức;
3
Hội Thiền Tánh Không Stuttgart, Đức;
4
Hội Thiền Tánh Không, Perris, CA, USA
Liên lạc thư từ: sitaram.ranganatha@uni-tuebingen.de
DẪN NHẬP
Từ ngữ Thiền diễn tả các phương thức thực hành để tự điều
chỉnh Thân và Tâm. Tánh Không (SUnyatA - Tiếng Phạn)
bắt nguồn từ triết lý Phật Giáo diễn tả tính vô thường của
sự tướng. Điều đó có nghĩa là thế giới vật chất không có
thực chất tính và trường tồn tính. Trong số những lời dạy
tâm linh của Đức Phật, thực hành tuệ giác về Tánh Không
đưa đến trí tuệ an định nội tâm. Sự thực hành Thiền Tánh
Không có mục đích phát triển khả năng buông bỏ tư tưởng
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đối thoại thầm lặng, và thay vào đó đạt được tuệ trí về chân
tính hiện tượng thế gian qua sự nhận thức trực tiếp những
trạng thái xảy ra ở nội giới (Thân) và ngoại giới (giác
quan).
MỤC ĐÍCH VÀ GIẢ THUYẾT
Mục đích của sự nghiên cứu này là khảo sát sự thay đổi
trạng thái trong não bộ và sinh lý trong thời gian thực hành
thiền Tánh Không khi người tham dự đối diện với một số
kích thích bên ngoài: kích thích tánh Thấy, tánh Nghe và
tánh Xúc Chạm. Dựa trên lý giải của sự thực hành Thiền
Tánh Không, chúng tôi giả thuyết rằng những trạng thái
thay đổi dưới đây xảy ra trong khi hành thiền so với sự suy
nghĩ thường ngày:
1. Các vùng kiểm soát sự hồi ức, dự tính và thi hành của
não sẽ bị vô hiệu hoá;
2. Các vùng não bộ liên hệ đến trạng thái cảm nhận nội
thân (interoception) và nhận thức giác quan sẽ được
kích thích.
TÀI LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP
Tham dự viên: Thiền giả đã có kinh nghiệm
Người tham dự gồm Thiền Sư Thiền Tánh Không Thích
Thông Triệt (80 tuổi, kinh nghiệm hành thiền hơn 30 năm,
mỗi ngày hành thiền 7 giờ), 1 vị Tỳ kheo và 2 vị Tỳ kheo ni
chuyên tu thiền (tuổi trung bình: 70 tuổi, kinh nghiệm hành
thiền: hơn 15 năm, 4 giờ mỗi ngày), và 2 thiền sinh trung
cấp (tuổi trung bình: 50 tuổi, kinh nghiệm hành thiền hơn 5
năm, mỗi ngày hành thiền 1 giờ).
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Qui điều thí nghiệm
Qui điều thí nghiệm gồm có 3 giai đoạn suy nghĩ thông
thường hằng ngày (kéo dài 2 phút), và 2 giai đoạn Thiền
(kéo dài 3 phút) thay đổi luân phiên với nhau.
Qua quy điều thí nghiệm kể trên 4 phương pháp thực hành
Thiền tác động vào 4 Tánh được gọi là Tánh Thấy, Tánh
Nghe, Tánh Xúc Chạm và Tánh Nhận Thức. Mỗi Tánh
được đo riêng biệt khi có sự kích thích và không có sự kích
thích qua các giác quan như thấy, nghe và xúc chạm.
Những kích thích tương tự được áp dụng để đo khi có vọng
tưởng và thiền sẽ làm sáng tỏ sự ảnh hưởng của thiền đến
các hoạt động trong não bộ.
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Ngoài ra, 4 mức độ sâu cạn của sự thực hành Thiền đã
được diễn tả trong Phật Giáo cũng được khảo sát. Đó là:
1.
2.
3.
4.

Biết có lời,
Biết không lời,
Tỉnh thức biết,
Nhận thức biết.

Những lần đo này được thực hiện giống y với mô thức thí
nghiệm kể trên.

Chương II: THÍ NGHIỆM CHỤP HÌNH NÃO BỘ
Chụp Cộng Hưởng Từ, Điện Não Đồ và cách đo Sinh Lý Học

Thầy Thông Triệt chuẩn bị chụp hình não bộ trong máy fMRI

Chuẩn bị đo Điện Não Đồ
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Kỹ thuật chụp hình âm hưởng mặt phẳng liên tục (EPI) trên
một máy scanner toàn thân 3T (hãng Siemens, Erlangen,
Germany) được dùng với các thông số sau đây: TR=300
ms, TE=40 ms, số phẫu thức=36. Đối với sự đặt bản đồ
chức năng chồng trên giải phẫu não bộ, một máy scan cấu
trúc điều chỉnh T1 với độ phân giải cao scan toàn thể não
bộ của mỗi tham dự viên. Qui điều thí nghiệm trên được
lập lại trong 5 ngày trong một loạt đo đạc kéo dài trong
vòng 3 năm, với lần cuối cùng đo cùng lúc với đo Điện Não
Đồ (EEG) và chụp Cộng Hưởng Từ (fMRI). Ngoài ra, nhịp
mạch và hô hấp cũng được đo đếm và lúc cuối cùng của
mỗi lần đo, thiền giả cũng được yêu cầu tự đánh giá mức
độ hành thiền sâu cạn của mình trong mỗi giai đoạn hành
thiền.
KẾT QUẢ
Kết quả chụp Cộng Hưởng Từ (fMRI) - Kết quả
Phân tích thành phần Độc lập của từng Nhóm

Hoạt động bình thường và vô hiệu hóa qua các loại hành
thiền:
1. Hoạt hóa ở 2 bên vùng Precuneus, là vùng liên hệ đến
sự tự quản và biết (Cavanna, 2007).
2. Hoạt hóa ở 2 bên vùng Insula, là vùng liên hệ đến sự
cảm nhận đối với kích thích bên trong cơ thể (Craig,
2008).
3. Vô hiệu hóa ở vùng tiền trán Vỏ não, gọi là vùng BA10, là vùng liên hệ đến sự quản lý kế hoạch bao gồm sự
hồi ức và sự thực thi chức năng.
4. Vô hiệu hóa ở vùng Posterior Cingulate, là vùng liên hệ
mật thiết đến mạng lưới hoạt động cơ hữu của não bộ.
(Xem hình ở trang kế tiếp)

Chương II: THÍ NGHIỆM CHỤP HÌNH NÃO BỘ

55

56

CHƯƠNG II – THÍ NGHIỆM CHỤP HÌNH NÃO BỘ

Hoạt động của các loại hành thiền đặc biệt:
5. Tăng cường hoạt động của Fusiform gyrus (FFG) trong
giai đoạn Nhận Thức Biết.
6. Tăng cường hoạt động của vùng phải Rolandic
Operculum và vùng Inferior Frontal Gurus (BA7) trong
lúc sử dụng Tánh Nghe.
7. Tăng cường hoạt động của vùng Thấy trong lúc sử dụng
Tánh Thấy.
8. Tăng cường hoạt động của vùng Thân Thọ trong lúc sử
dụng Tánh Xúc Chạm.
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Phân tích các mức độ hành thiền cho thấy sự giảm thiểu
hoạt động ở bên trái và phải của vùng Superior Temporal
Gyrus (STG) và sự gia tăng hoạt động phía trên bên trái
vùng Thấy (BA 18/19), vùng bên phải Inferior Frontal
Gyrus (IFG) và vùng Insula bên phải.
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Kết quả Điện Não Đồ (EEG)
Tánh Thấy
Phương pháp Thiền qua các giác quan kích thích Tánh
Thấy, Tánh Nghe, Tánh Xúc Chạm cho thấy sự gia tăng
cường độ sóng Alpha ở các vùng thuộc thùy Chẩm, thùy
Thái dương và vùng Thân thọ trong lúc thực hành Thiền so
sánh với lúc suy nghĩ bình thường, giống như kết quả của
fMRI.
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KẾT LUẬN
Kết quả của chúng tôi cho thấy rằng Thiền Tánh Không
tăng cường sự nhận thức của những kích thích ngoại giới
và sự cảm nhận nội thân đối với kích thích bên trong cơ thể
(interoception), như đã thấy qua sự tăng gia hoạt động ở
các vùng cảm thọ và Insula khi so sánh với trạng thái suy
nghĩ thường ngày. Các phương thức thực hành Thiền này
giảm thiểu tư tưởng đối thoại thầm lặng được biết qua sự
vô hiệu hóa của vùng BA-10 là vùng liên quan đến sự hồi
ức, dự tính, và thực thi các chức năng.
Tham Khảo:

•

Cahn, R., & Polich, J. Meditation States and Traits:
EEG, ERP, and Neuroimaging Studies. Psychological
Bulletin.

•

Austin, J. H. (2006). Zen-Brain Reflections. Reviewing
Recent Developments in Meditation and Consciousness.
Cambridge, MA: The MIT Press.
-------------------------------------------------
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Bài 1
HỆ THỐNG VIỀN NÃO
Giới thiệu
Vai trò Thiền Phật giáo
Ngày nay, khi học và thực tập các chủ đề trong Thiền, ta
cần có kiến thức mới. Đó là kiến thức:
•
•
•
•

về tế bào thần kinh,
về các chất sinh hóa học trong hệ thần kinh, trong các
tuyến nội tiết,
về những chức năng của Não bộ,
quan trọng là vai trò của Tâm hoạt động như thế nào
khi ta áp dụng các chủ đề trong Thiền trong 4 tư thế đi,
đứng, nằm, ngồi. Thiền đúng, thiền sai đều dựa trên
nguyên tắc cơ bản này.

Chúng tôi thường xếp phần này trong bài “Kiến thức khoa
học.” Trong những lớp Căn bản và Trung cấp Bát nhã,
chúng tôi đặt nặng phần lý thuyết về Kiến thức Khoa học
và Kiến thức về Kỹ thuật thực hành. Hai phần kiến thức
này được thiết lập chung với Kiến thức Phật học và Kiến
thức Thiền học, sẽ lập nên nền Thiền học Phật giáo trong ý
nghĩ phụng sự nhân sinh tốt hơn trong thế kỷ 21.
Giá trị nguyên lý tương tác
Giá trị của Thiền đối với đời sống con người nằm trong
phần tương tác quan trọng giữa Tâm, Pháp, Não bộ, hệ
Thần kinh, tuyến Nội tiết, và các chất Sinh hóa trong Hệ
thống Viền Não.
Đây là lý do vì sao Thiền trở thành phương pháp dụng công
mang lại nhiều kết quả tốt, thiết thực cho thân, tâm, và trí
tuệ tâm linh con người trong từng thời đại.
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Hiện nay, tại các quốc gia phát triển, có nền kỹ nghệ cao,
có dân trí cao, đều xem Thiền là công cụ có khả năng điều
chỉnh tâm lý, chữa bệnh tâm thể, nhất là bệnh Uất Cảm
(Stress) và bệnh đảo lộn ngủ-thức (lấy đêm làm ngày, lấy
ngày làm đêm), làm cho phụ nữ dễ bị ung thư ngực (breast
cancer) vì thiếu chất melatonin. Thiền giúp con người có
cuộc sống hài hòa hơn, tăng năng suất làm việc hơn, phát
huy sáng kiến mới, có lòng quảng đại, bao dung, và vị tha.
Ngoài ra, có vài quốc gia đã đưa Thiền vào học đường, như
Anh, Nhật, và Hoa Kỳ.
Chúng tôi hy vọng rồi đây “Trường Thiền” sẽ được Bộ
Quốc Gia Giáo Dục của các quốc gia phát triển đưa vào
học đường như một bộ môn có khả năng hướng dẫn học
sinh từ sơ cấp đến trung cấp biết cách khai triển những
năng lực về trí tuệ và tâm linh bên trong cơ chế tánh giác
của chính họ.
Vai trò của Hệ thống Viền não (HTVN)
Để góp phần trong việc xây dựng bộ môn Khoa Học Tâm
Linh thực nghiệm này, chúng tôi soạn bài HTVN. Đây
cũng là cách nói lên vai trò quan trọng của HTVN trong
việc đáp ứng Thiền đúng hay sai. Lý do là khi chúng ta áp
dụng bất kỳ chủ đề nào trong Thiền, chính lúc đó là ta dùng
Tâm áp dụng kỹ thuật để thực hành Pháp của Phật hay của
Tổ vậy.
Khi áp dụng như thế, ngay lúc đó Tâm phát ra liên tục xung
lực thần kinh. Những xung lực thần kinh này hoạt động
dưới dạng sóng não hoặc dưới dạng thần kinh dẫn truyền
(neurotransmitters). Chúng lập tức truyền đến định khu
liên hệ tới ý định của Tâm trên Vỏ não. Vai trò của Vỏ não
là kiến giải lệnh đó bằng cách liên tiếp phát ra những tín
hiệu cũng dưới dạng sóng não truyền đến Hệ thống Viền
não và các nơi liên hệ khác.
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HTVN gồm nhiều trung tâm. Những trung tâm này tác
động lẫn nhau để tạo ra những kết quả tốt hay xấu cho thân,
tâm, và trí tuệ tâm linh, qua sự tiết ra các chất sinh hóa học
liên hệ đến lệnh của Tâm dưới dạng xung lực thần kinh.
Vai trò của Tâm
Nói chung, thiền đúng hay sai, kết quả tốt hay xấu, đều dựa
trên tiến trình đáp ứng của HTVN. Trong đó điểm chính
yếu mà ta cần lưu ý là những tín hiệu xung lực thần kinh
vốn bắt nguồn từ cơ chế nào qua sự “ra lệnh” của Tâm.


Nếu kết quả đưa đến tốt là do Tâm người hành thiền
biết cách áp dụng theo kỹ thuật đúng để thực hành.
Thuật ngữ Thiền xếp trạng thái Tâm này là Tâm tỉnh
ngộ. Đây là lúc tâm người ấy không suy luận, không
bươi móc quá khứ, cũng không phân biệt hai bên, mà
chỉ biết áp dụng theo kỹ thuật thực hành với trạng thái
bây giờ và ở đây. Trong tiến trình này, Tâm người đó
đã vô tình lọt vào cơ chế Tánh giác. Nếu dùng mắt để
thấy đối tượng với trạng thái biết bây giờ và ở đây thì
ngay lúc đó tiến trình Thấy này sẽ kích thích vào cơ chế
của tánh Thấy ngay tại phía sau bán cầu não trái. Đồng
thời xung lực thần kinh cũng truyền thẳng đến cơ chế
của tánh Nhận Thức. Ngay lúc đó, ta sẽ nhận ra rõ ràng
đối tượng như thế nào ngay trước mặt ta, mà tâm không
gợi lên một mảy may xao xuyến, lo âu, bực tức, giận
dỗi về đối tượng. Cùng lúc đó, mạng lưới sợi thần kinh
liên hệ giữa cơ chế tánh Thấy hay tánh Nhận Thức liền
bị hoạt hóa để truyền thẳng vào cơ chế của HTVN ngay
trong giữa não. Lúc bấy giờ, nếu chụp hình não bộ bằng
máy fMRI, ta sẽ thấy bên trong HTVN sẽ hiện lên màu
đỏ, tương ứng với vùng đã bị tác động (activated).
Cùng lúc đó, một trục dây chuyền khác cũng được tác
động, trước hết là khu Dưới Đồi, sau đó là tuyến Yên
và Đối giao cảm của Hệ thần kinh Tự quản.
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Sự điều chỉnh bệnh tật con người dựa trên cơ sở hoạt
hóa đi từ Dưới Đồi đến hệ thống Tuyến nội tiết và hệ
thần kinh Tự quản. Đến đây ta thấy rõ vai trò quan
trọng của sự thực hành đúng kỹ thuật, cộng với vai trò
tỉnh ngộ của Tâm. Đó là Tâm phát ra xung lực. Xung
lực này sẽ truyền thẳng đến Tánh giác, và các phần
khác trong HTVN. Tiếp theo đó là 1 trục dây chuyền
hoạt động. Chất sinh hóa học có lợi cho cơ thể sẽ được
tiết ra. Thân khỏe, tâm an, trí tuệ phát sáng (phát ra
những sáng kiến) dựa trên nguyên tắc này.


Kết quả xấu là do nơi cơ chế của Ý căn, Ý thức, và Trí
năng méo mó được ta sử dụng để thực hành.

Vì vậy, thiền đúng không phải chỉ có quyết tâm và miên mật
thực hành đều đặn là được; trái lại, then chốt là ta cần biết
rõ ta đã áp dụng kỹ thuật gì để tác động lên định khu nào
trên Vỏ Não.
Có xác định rõ được như thế, ta mới nhận ra vai trò quan
trọng của hệ thống Viền não. Chính hệ thống Viền não giúp
ta có kinh nghiệm về những kết quả tốt hay xấu của thân,
tâm, và trí tuệ tâm linh qua thời gian thực hành từ 10 phút
trở lên trong một thời Thiền, và có thể kéo dài 30 phút hay
60 phút tùy ý. Trong đó, Tâm đóng vai trò quyết định. Bởi
vì chính Tâm chọn Pháp, Tâm thực hành, Tâm tác động
đến Não bộ. Cuối cùng, Tâm lãnh kết quả tốt hay xấu qua
sự tiết ra các chất sinh hóa học trong hệ thần kinh và trong
các tuyến nội tiết. Chính những chất nước hóa học này làm
cho nội tạng và tứ chi ta cân bằng hay xáo trộn. Mà đàng
sau Tâm là Ta: ta hài hòa hay không hài hòa; ta an vui hay
bực bội; ta khỏe mạnh hay đau ốm.
Tỉnh ngộ là điều kiện cần
Vì thế, trong trường hợp này, ta phải tỉnh ngộ. Có tỉnh ngộ
ta mới không lầm lẫn giữa thiền đúng và thiền sai. Mà Ta
tỉnh ngộ chính là trí năng tỉnh ngộ! Vì Ta, thực sự chỉ là

Chương III: KIẾN THỨC KHOA HỌC

64

một ý niệm. Tóm lại, tỉnh ngộ là điều kiện cần. Nó mang
tính quyết định sự thành công trong Thiền, đưa đến hài hòa
thân tâm và phát huy tính sáng tạo.
Ta sẽ biết cách:
•

chọn Pháp thích hợp với nhu cầu và khả năng,

•

chọn Kỹ thuật thực hành phù hợp với Pháp.

•

Sau cùng, ta biết cách kết hợp Pháp và Kỹ thuật để tác
động vào 1 trong 3 hay 4 cơ chế Tánh giác.

Mong bài đọc này giúp quí vị có thêm kiến thức khoa học
liên quan đến sự áp dụng các phương tiện Quán, Chỉ, Định,
Huệ trong Thiền. Đồng thời cũng biết rõ vì sao quí vị cần
thực tập đều đặn trong 4 oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi, đó
là:
•

huấn luyện tế bào não có quán tính mới: quán tính yên
lặng,

•

cất dữ kiện vào kho ký ức dài hạn,

•

thiết lập bản đồ nhận thức.

Trong Thiền, Bản đồ Nhận thức đóng vai trò quyết định
về nguyên tắc thể nhập các chủ đề trừu tượng.
Để kinh nghiệm định vững chắc, đào thải tập khí/lậu hoặc,
chấm dứt kiết sử và tùy miên, có tuệ trí tâm linh, quí vị cần
thiết lập Bản đồ Nhận thức.
Phần 1
Đầu mối về Hệ thống Viền não
Lịch sử
Vào năm 1878, người đầu tiên dùng thuật ngữ “viền =
limbique” là nhà giải phẫu tế bào não người Pháp, tên Paul
Broca (1824-1880). Ông nghiên cứu phần não bao quanh
Cuống não, nằm dưới Vỏ não là Hồi đai (cingulate: trung
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tâm tri giác) nằm trên Thể chai (corpus callosum) và Hải
mã (hippocampus: trung tâm Ký ức dài hạn, nằm ở giữa 2
bên thùy Thái dương). Ông thấy phần não này có hình viền
tròn “nằm tại cửa vào và cửa ra của bán cầu não,” giống
như ngưỡng cửa. Do đó, ông đặt tên nó là “limbique”
(Latin = limbus = Rim, Ring = viền, khâu tròn). Sau đó ông
dùng từ “đại thùy viền” (“grand lobe limbique”) để diễn tả
chỗ của “những năng lực thấp” sánh với “những năng lực
cao” trên Vỏ não. Đến giữa thế kỷ 20, nhiều nhà khoa học
tế bào não gọi HTVN là “Não Tạng” (“visceral brain”) để
chỉ vai trò quan trọng của nó trong hệ Thần kinh Tự quản
(điều hòa những chức năng nội tạng), trong xúc cảm và
trong mùi hương. Năm 1952, Dr. Paul MacLean (s.1913),
nhà nghiên cứu não (Brain researcher) người Mỹ, tại Đại
học Y khoa Yale, chính thức gọi vùng não tạng là “Hệ
thống Viền não.”
Ngày nay, các nhà giải phẫu tế bào não và khoa học tế bào
não đều sử dụng từ “HTVN” để chỉ phần cấu trúc của hệ
thống này gồm một nhóm sợi thần kinh phức tạp lập thành
một hệ thống đường “giao liên” (circuit) và những vùng
chất xám nằm bao tròn Đồi Thị (Thalamus) trong phần giữa
của mỗi bán cầu não và trong não giữa (diencephalon). Cấu
trúc của nó có dạng hình khâu, lập thành đường vòng thần
kinh (a neural circuit) bao tròn phần trên Cuống não gồm
các vùng Khứu giác, Hồi Đai (Cingulate gyrus), khu Dưới
Đồi (Hypothalamus), Ký ức Dài hạn, Ký ức Ngắn hạn
(chúng tôi xếp là Ký ức xúc cảm), và chất xám.
Gần đây các nhà khoa học tế bào não khám phá Đồi Thị
(Thalamus) chứa nhiều vùng nhận thông tin thị giác và
thính giác rồi chuyển những tín hiệu đó đến Dưới Đồi và
Hạnh nhân, để nơi đây tạo ra những sắc thái xúc cảm, đáp
ứng lại các thông tin đó.
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Qua những sắc thái biểu lộ của các vùng trong HTVN, cho
thấy HTVN là cơ sở của những xúc cảm, xúc động hay tình
cảm của não bộ con người:
 Từ 2 vùng Tiền Trán (Ý thức và Ý căn) cho dữ kiện xúc
cảm/xúc động đến Dưới Đồi;
 Dưới Đồi liền tạo ra những sắc thái liên hệ đến từng
nội dung xúc cảm/xúc động, thuộc tâm sở1 như:
•

Tham-sân-si, mạn, nghi, ác kiến, buồn, vui, giận
hờn, thương, ghét, lo âu, sợ hãi, kinh hoàng, sầu
khổ, gian tham, đố kỵ v.v... để đáp ứng theo tín hiệu
của 2 vùng tiền trán.

•

Toàn bộ vọng tâm hay ý hành2 được hình thành và
phát ra từ Dưới Đồi. Những mối xúc cảm/xúc động
đó liền truyền đi 2 ngả:
1) Một ngả đến tạng phủ, tạo ra những hiệu ứng tốt
hoặc xấu cho tạng phủ: tim, gan, tụy, phổi, thận.
Nếu xấu, đưa đến bệnh nội tạng, như loét bao
tử, cao máu, rối loạn nhịp tim, tiểu đường... Nếu
tốt làm cho nội tạng khỏe mạnh: tim, gan, tụy,
phổi, thận đều cân bằng.
2) Một ngả truyền lên trung khu thần kinh (vùng
Thân thọ, nằm vắt ngang giữa đỉnh đầu) làm ta
bộc lộ những nét bi thương, đau khổ, vui tươi,
hoan hỷ, phấn khởi, khoái thích qua sắc mặt,
ánh mắt, âm thanh, đôi môi, tay chân, tim...

Thí dụ, khi nghe một bản nhạc có nhiều liên hệ đến dĩ vãng
của mình trong thời niên thiếu; lời và âm thanh bản nhạc đó
kích thích vùng tiền trán Vỏ não, làm người đó nhớ lại hình
ảnh quá khứ với nhiều kỷ niệm êm đềm hay đau khổ.
Những ký ức này liền hoạt hóa Hải Mã và Dưới Đồi rồi
truyền vào hệ Thần kinh ngoại biên3. Vị ấy liền hồi tưởng
đến kỷ niệm ngọt-đắng (bittersweet memories) của thời xa
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xưa mà vị ấy đã trải qua với những người thân yêu của vị
ấy. Nếu không dằn được xúc cảm, hai mắt vị ấy sẽ nhỏ lệ...
Tuy nhiên, sự xúc cảm của vị ấy không phải chỉ đến đây là
hết, tín hiệu xúc cảm liền truyền đến tạng phủ, gây ảnh
hưởng đến tim, gan, bao tử, ruột. Nếu xúc cảm kia cứ ray
rứt mãi: những nỗi buồn, khổ, cay đắng, đớn đau cứ liên
tục được vùng Ý căn và Ý thức suy diễn, tưởng tượng; Trí
năng biên vẽ thêm, nội tạng vị ấy sẽ sinh bệnh vì các độc tố
tiết ra từ các tuyến nội tiết bị kích thích.
Sự đau đớn do bệnh từ nội tạng sẽ truyền lên Vỏ não. Cuối
cùng vị ấy sẽ nhận được những thông tin cảm giác đau đớn
đó; rồi vị ấy phải tìm những phương cách chữa trị: hoặc
nhờ bác sĩ khám rồi cho toa mua thuốc hay áp dụng những
phương thức trị liệu của Thiền.
Đây gọi là “hồi đáp sinh học.” Tâm bất an, lo lắng, khổ
đau, truyền xung lực đến não. Não đáp ứng bằng cách
truyền đến Hệ thống Viền não. Nơi đây, các vùng liên hệ
liền đáp ứng bằng cách tiết ra những chất nước hóa học phù
hợp với những mức độ xúc cảm. Những chất này sẽ tạo ra
hậu qủa bệnh tật cho thân (tạng phủ). Thân đau ốm, tạo ra
mối lo âu cho tâm. Cuối cùng, tâm lãnh đủ về những hậu
qủa của thân do nó tạo ra những xúc cảm/xúc động.
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Phần 2
Chức năng và thành phần
Chức năng
Hệ thống Viền não có những chức năng:
1. Nhận thông tin từ các nơi:
a) Tâm, Ý, và Thức của 2 vùng tiền trán não trái và
não phải,
b) cơ chế Tánh giác (vùng tam giác, sau bán cầu não
trái), gồm 4 Tánh: Thấy, Nghe, Xúc chạm, và Nhận
Thức Biết không lời;
c) nội tạng (những chức năng tự quản vô ý thức của
nội tạng),
d) cuống não,
e) từ môi trường bên ngoài như thời tiết, khí hậu, gió
mùa.
2. Sau khi nhận thông tin từ 1 trong 5 nơi nói trên, nó biểu
lộ những mối xúc cảm hay không xúc cảm thành ba
mức độ khác nhau qua thân, lời và ý của người phàm
phu, người tỉnh ngộ hay giác ngộ, hoặc bậc thánh…
3. Đóng vai trò quan trọng trong hệ Thần kinh Tự quản
trong việc tự động điều hòa những chức năng cơ thể:
a) duy trì thân nhiệt, huyết áp và độ đường trong máu;
b) điều hòa hoạt động nội tạng qua những biểu lộ xúc
cảm khác nhau của nó.
4. Liên quan với những bản năng xúc cảm (instinctive
emotions):
a) bản năng tự vệ,
b) bản năng sinh tồn,
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c) bản năng tình dục,
d) bản năng từ bi.
Những bản năng này tác động qua lại với những vùng
khác của Vỏ não như thùy Tiền trán não phải và trái,
khu Dưới đồi, Ký ức vận hành (working memories), Ký
ức ngắn hạn (ký ức xúc cảm), và Ký ức dài hạn.
5. Liên quan mật thiết giữa cảm nghĩ (qua tình cảm) và tư
duy (qua nhận thức) của chúng ta.
6. Trong một môi trường sinh hoạt nào đó, sự hiểu biết có
ý thức của chúng ta có nhiều xúc cảm vui/buồn hay
sầu/khổ, phiền não hay thanh thản, vừa ý hay không
vừa ý, đều thông qua sự tương tác giữa hệ thống Viền
não và thùy Tiền trán. Nếu không vừa ý hiện ra nhiều
thì tạo ra bất mãn, bực bội, giận tức, sầu khổ...
Sự truyền thông này (giữa Vỏ não và Viền não) giải thích
tại sao đôi khi xúc cảm gạt sự hợp lý ra một bên (tình cảm
thắng lý trí), và ngược lại tại sao lý trí có thể ngăn chặn sự
diễn đạt những xúc cảm của chúng ta trong những tình
huống không thích hợp (lý trí thắng tình cảm). Biết rõ điều
này, chúng ta sẽ hiểu biết tại sao có lúc chúng ta mê (chấp
nhận điều phi lý cho là hợp lý: tình cảm thắng lý trí); tại
sao có lúc chúng ta tỉnh (nhận rõ điều phi lý để không chấp
nhận chúng: lý trí thắng tình cảm).
Trên cơ sở Nghiệp trong Đạo Phật, HTVN cho ta thấy vai
trò quan trọng trong việc tạo nghiệp, đổ nghiệp hay chuyển
nghiệp của con người.
Trên cơ sở 12 mắt xích nhân duyên, HTVN cho ta thấy
được 2 mắt xích liên quan đến Vô minh (bản năng xúc
cảm) và Hành (biểu lộ các sắc thái vọng tâm qua thân, lời,
ý).
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Trên cơ sở tâm linh, HTVN cho ta thấy rõ các mắt xích của
VỌNG TƯỞNG và ĐỊNH liên hệ đến tâm bệnh, thân bệnh
hay tâm chuyển hóa và thân điều chỉnh bệnh tâm thể.
Thành phần
Trên nguyên tắc, HTVN gồm 4 cơ chế: Đồi thị, Dưới đồi,
Ký ức dài hạn, Hạnh nhân (Ký ức xúc cảm). Nhưng chúng
tôi kể thêm: Chất xám, và 2 Tuyến Nội tiết là Tuyến Tùng
và Tuyến Yên. Vì những phần này cũng nằm trong khu vực
HTVN. Tuyến Tùng nằm bên cạnh Đồi thị. Tuyến Yên thì
chịu ảnh hưởng của Dưới Đồi.
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Bốn cơ chế trong Hệ thống Viền Não
Gồm có:
 Dưới Đồi
 Đồi Thị
 Hải mã – Hippocampus (Ký ức dài hạn)
 Ký ức xúc cảm (Ký ức ngắn hạn)
I. DƯỚI ĐỒI - Hypothalamus
Một cấu trúc quyến rũ--một vùng nhỏ của HTVN nằm bên
trong não, sau 2 mắt, dưới (hypo) Đồi thị (Thalamus) và
trên tuyến Yên, và vì vậy nó được gọi là Dưới Đồi (DĐ).
Dưới Đồi là thành phần chủ yếu của não trung gian nằm
dưới Đồi thị và 2 bên não thất thứ ba. Nó là trung tâm điều
hòa chức năng nội tạng, máu, nhịp tim, và cũng là nơi biểu
lộ 3 sắc thái Vọng tâm, Chân tâm và Tâm Phật qua tay,
chân, đầu mặt, ánh mắt, môi miệng và thân mình.
Trọng lượng
Mặc dù cân nặng khoảng 4 gram, nhỏ bằng 1/300 của toàn
thể não bộ, thể tích của DĐ khoảng 1/100 của bề mặt toàn
thể não bộ. DĐ can thiệp hầu hết mọi lãnh vực thái độ, kể
cả ăn uống, tình dục, ngủ-thức, điều hòa nhiệt độ, thái độ
xúc cảm, chức năng nội tiết, và vận động.
Chức năng
Dù nhỏ nhưng chức năng DĐ rất quan trọng đối với cuộc
sống của chúng ta. DĐ đóng vai điều hòa tất cả hoạt động
của thân và tâm con người vì nó có khả năng điều chỉnh
những chức năng ý thức, thái độ, và nội tạng. DĐ giúp thân
chúng ta khỏe mạnh, da dẻ hồng hào mà cũng tạo ra bệnh
tâm thể hay sự bệ rạc, tiều tụy của thân vì nó liên hệ trực
tiếp đến Hệ thống Tuyến nội tiết và Hệ thần kinh Tự quản.
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Do đó, DĐ được xem là Trung tâm tự quản Cấp cao hay là
Tuyến Chủ (Master of gland) của Hệ thống Tuyến nội tiết.
Do trục thần kinh của những nhóm hạt nhân trong DĐ kéo
dài đến trung tâm Giao cảm và Đối giao cảm ở cuống não,
nên xung lực từ DĐ có thể kích thích liên tục hay ức chế
những trung tâm Tự quản thấp. Nói cách khác, DĐ đóng
vai điều hòa, điều hợp, và kiểm soát những hoạt động tự
quản bên trong cơ thể con người. Nó liên kết giữa tâm, não
và thân; liên kết hệ thần kinh với hệ thống tuyến nội tiết.
DĐ cũng có những trung tâm khoái lạc liên hệ đến ăn, uống
và tình dục.
Chức năng của DĐ như là trạm tiếp vận chính giữa Vỏ não
và những trung tâm tự quản thấp. Những đường xung lực từ
các trung tâm khác trong Vỏ não đến DĐ. Rồi bằng nhiều
đường của các khớp thần kinh trong DĐ, những xung lực
này được tiếp vận đến những đường khác dẫn chúng xuống
những trung tâm tự quản trong Cuống não và cũng đến
những trung tâm thân ở cột sống. Như thế, chức năng DĐ
như là mắt xích giữa Vỏ não và những trung tâm thấp—đó
là giữa tâm và thân. Từ đó, xúc cảm từ nơi DĐ truyền đạt
làm thay đổi chức năng của thân. Nó là trạm tiếp vận quan
trọng trong đường thần kinh có khả năng làm cho tâm ảnh
hưởng khắp thân—đôi khi, không may, nó gây ra bệnh tâm
thể cho thân.
Vai trò các trung tâm
Đại cương
Dưới Đồi có 7 trung tâm. Mỗi trung tâm gồm nhiều nhóm
Hạt nhân. Các nhà khoa học về não khám phá trong khu
DĐ có khoảng 22 nhóm hạt nhân nhỏ, trong đó trung tâm
quan trọng nhất là:
1. Trung tâm đáp ứng xúc cảm và biểu lộ thái độ của thân,
miệng và ý.
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Tất cả những mối xúc cảm như buồn, vui, giận hờn, la
hét, khóc than, nguyện cầu, chửi mắng, sỉ vả, run rẩy,
ớn da gà, tức giận đỏ mặt, sợ xanh như tàu lá, đứng tim,
chết ngất, thô bạo, hành hung, dâm đãng, háo ăn, chiến
đấu hay bỏ chạy, trộm cắp hay cướp của, gây hấn hay
xâm lược, sám hối hay ăn năn, dịu hiền hay trầm lặng,
tháo vát hay chậm chạp v.v... đều do DĐ đóng vai trò
hoạt náo viên. Ngược lại, nếu ta đạt được Định, chân
tâm hiển lộ, tâm ta trở nên bình thản, thanh thản, an
tịnh, dửng dưng, hồn nhiên, lặng lẽ, yên lặng, thanh
tịnh, DĐ cũng biểu lộ những sắc thái đó qua thân và lời.
2. Trung tâm giám sát và trạm kiểm soát toàn bộ những
hoạt động của thân-tâm, qua sự kiểm soát hệ thần kinh
tự quản tạo ảnh hưởng đến huyết áp, nhịp tim, nhịp thở
sâu, cạn, sự vận động của đường tiêu hóa và nội tạng.
DĐ được xem như một cơ chế đa năng của trung khu
thần kinh. Không có DĐ, Trung khu Thần kinh hay tâm
của ta không thể diễn đạt đúng thực chất những sắc thái
xúc cảm và cảm thọ. Thí dụ, khi bạn la hét một người
nào đó mà không có phát ra nội dung giận trong đó, sự
la hét này không ảnh hưởng đến nội tạng của bạn.
Giống như bạn giả vờ giận, tuy bề ngoài có la hét
nhưng trong lòng không chứa nội dung giận. Ngược lại
nếu bạn nổi sân thực sự, xung lực sân sẽ truyền vào
DĐ, tức thì DĐ sẽ biểu lộ các sắc thái liên hệ đến sự nổi
sân qua giao cảm thần kinh, nội tạng và toàn bộ cử chỉ
tay chân, đầu, mặt, ánh mắt, môi miệng và âm thanh.
Dưới Đồi, như thế, trên nguyên tắc nó chịu sự kiểm
soát của Trung khu Thần kinh (TKTK) gồm 2 vùng ý
căn (bán cầu não trái), trong đó có trí năng (méo mó và
tỉnh ngộ), ý thức phân biệt (bán cầu não phải) và vùng
tam giác, phía sau bán cầu não trái, thuộc cơ chế tánh
giác. Bởi vì nếu 1 trong 3 vùng này không gửi xung lực
thần kinh mang nội dung thiện-ác, phải-trái, suy luận,
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thanh thản, an tịnh... đến DĐ, nó sẽ ở trạng thái yên
lặng tuyệt đối.
Tuy nhiên, trên thực tế, ngoài hệ Thần kinh Trung ương
(TKTƯ), DĐ còn nhận trực tiếp thông tin từ những nơi
khác gửi đến, như mùi hương từ mũi truyền vào là ghé
qua DĐ trước, hoặc trung tâm ký ức xúc cảm hay ký ức
dài hạn cũng gửi tín hiệu trực tiếp đến nó mà không
thông qua Ý căn để tạo ra những trạng thái sinh lý cơ
thể.
Chính vì vậy, DĐ được các nhà thần kinh học đặt tên là
“Ngân hàng thần kinh” (The neural clearinghouse): với
ý nghĩa DĐ thu thông tin từ 5 giác quan, từ môi trường
thời tiết, khí hậu bên ngoài, từ nội tạng và trung khu
thần kinh, rồi phát ra các tín hiệu truyền đến hệ thần
kinh Tự quản và hệ thống Tuyến nội tiết để nơi đây đáp
ứng lại dữ kiện do nó truyền đi.
Dưới Đồi liên hệ với phần trước của Tuyến Yên bằng
hệ cửa tĩnh mạch để kích thích tuyến Yên tiết ra 6 loại
nội tiết tố (hormones). Còn phần sau tuyến Yên thì DĐ
kiểm soát bằng dây thần kinh. DĐ cũng có vai trò giám
sát và điều hòa hệ thần kinh Tự quản gồm Giao cảm
thần kinh và Đối giao cảm thần kinh. Thí dụ, khi chúng
ta bất thình lình được báo động hay bị kích động, tín
hiệu từ TKTƯ liền gửi đến DĐ, nó liền tác động đến hệ
Giao cảm thần kinh, hệ này liền truyền xung lực đến
tim, phổi, mắt làm cho tim đập nhanh lên, nhịp thở tăng
lên, con ngươi mở rộng ra và lưu lượng máu tăng lên ở
cơ bắp. Thuật ngữ y học gọi trạng thái này là đáp ứng
chiến đấu hay tháo chạy (the “fight or flight response”).
3. Ngoài ra, DĐ còn có nhiều nhóm tế bào thần kinh liên
quan đến sự kiểm soát và điều hòa thân nhiệt, như cảm
giác nóng, lạnh (làm đổ mồ hôi hay run rẩy). Do đó,
DĐ được xem là trung tâm điều nhiệt trong cơ thể.
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Vùng trước đáp ứng nóng, vùng sau đáp ứng lạnh và
rùng mình (shivering).
4. Dưới Đồi cũng quân bình nước cho cơ thể.
5. Điều hòa thái độ ăn uống.
6. Điều hòa chu kỳ ngủ-thức. - Nhóm hạt nhân trên giao
thoa thị giác (Suprachiasmatic nuclei) (SCN) chủ động
việc điều hòa nhịp ngày đêm (cardian rhythms) trong cơ
thể, kể cả những việc tiết ra melatonin cũng như chu kỳ
ngủ-thức (sleep-wake cycles) và nhịp thân nhiệt (the
body temperature rhythm). Trong trường hợp, nếu mất
ngủ kinh niên; hay để chữa/ngừa bướu ở ngực (hoặc
ung thư ngực) và bướu ở tiền liệt tuyến; ta có thể áp
dụng cách nhìn bóng tối (darkness) để kích thích nhóm
hạt nhân trên giao thoa thị giác tiết ra melatonin.
7. Vai trò quan trọng nhất của DĐ là điều hợp chức năng
của hệ thống tuyến nội tiết thông qua Tuyến Yên, giúp
cơ thể khỏe mạnh.
Chính vì những đặc tính quan trọng và thiết thực này của
DĐ, các nhà tâm lý học và phân tâm học Tây phương hiện
đại đề xướng việc chữa bệnh tâm thể bằng những cách thực
tập Thiền theo các phương pháp Yoga hoặc theo Thiền
Phật giáo để tác động vào cơ chế DĐ.
Tóm kết (Summary and Conclusion)
Sánh với đại não, Dưới Đồi là một khối chất xám, dù chỉ
chiếm 1/300 của toàn thể khối não, nó được xem là trung
tâm diễn đạt những sắc thái tâm tư tình cảm và sinh lý của
cơ thể, dưới sự tác động của các vùng:
1. Vùng Tiền trán của 2 bán cầu não và Đồi thị
(Thalamus).
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2. Hệ thống Viền não, Khứu giác và Cuống não gồm cơ
cấu mạng lưới và xung lực từ nội tạng truyền lên Hành
tủy (Cuống não).
Trong những tiến trình vọng tưởng không khởi ra, DĐ tạo
ra trạng thái hoạt hóa máu và tác động vào hệ thống tuyến
Nội tiết, giúp chữa bệnh tâm thể: tiểu đường, huyết áp, suy
nhược thần kinh, trầm cảm, loét bao tử; giúp sức khỏe dồi
dào và hăng hái, vui vẻ (hỷ lạc, phấn chấn).
Tiêu hóa, lên cân, ăn ngon, bản năng tình dục, tỉnh ngủ
(thức) (wakefulness) đều được kết hợp từ DĐ. Huyết áp,
nhịp tim, thân nhiệt cũng do ảnh hưởng từ nơi DĐ. Nó
kiểm soát Tuyến Yên và ảnh hưởng đến toàn bộ hệ Nội tiết.
DĐ chứa nhiều chùm tế bào thần kinh nhỏ, gọi là hạt nhân
(nuclei). Các hạt nhân này gây ảnh hưởng đến nhiều tiến
trình hình thành các loại tâm lý, sinh lý khác nhau của con
người và thú vật như đói, khát, thân nhiệt, ngủ nghỉ, vui
buồn, an lạc, khoái lạc, thái độ dâm dục, hạnh phúc, và
những loại bản năng v.v… DĐ được xem như là trung tâm
biểu hiện phàm tâm/vọng tâm qua sự đáp ứng xúc cảm hay
biểu lộ những cảm xúc sâu sắc, không nguôi, dày vò, uất
cảm (emotional stress), tùy miên. Nếu xúc cảm nghiêm
trọng đột ngột, như vui tột độ, trúng số độc đắc, kinh hoàng
tột độ đều có khả năng làm ngưng tim đưa đến chết đột
ngột.
Sự chuyển hóa nội tâm theo quan điểm Thiền, vốn bắt
nguồn từ DĐ; khi tánh giác có mặt, DĐ tạo ra những trạng
thái tác động sinh học, giúp ta đào thải được tập khí/lậu
hoặc và điều chỉnh bệnh tâm thể. Trong trường hợp này,
DĐ là hình ảnh CON TRÂU TRẮNG trong biểu tượng hóa
Chân tâm trong Thiền sử Trung Hoa.
Trong phạm vi NGHIỆP, DĐ là 1 thành phần liên hệ đến
khối Hành uẩn. Vì DĐ biểu lộ tất cả sắc thái vọng tâm ra
THÂN (bao gồm tay, chân, thân mình, đầu, mặt, mắt, da và
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nội tạng) và LỜI (bao gồm cường độ âm thanh của những
sự khóc, la, dịu dàng, rên rỉ, đay nghiến hay bực dọc
v.v…). Trong trường hợp này, DĐ là hình ảnh CON TRÂU
ĐEN trong Thập Mục Ngưu Đồ.
Tuy nhiên, toàn bộ chức năng của DĐ đều trực thuộc vào
mức tỉnh ngộ hay ngu si của ta.
Nếu ta si mê, thường xuyên dính mắc vào nhân duyên thế
gian, tri kiến thế gian, tâm ta sẽ như con trâu ngang bướng.
Ta không thể nào áp dụng các phương tiện căn bản trong
Thiền được. Cuối cùng, ta sẽ rước lấy những hậu quả bệnh
tật của thân và phiền não nội tâm.
Nếu ta tỉnh ngộ, tiến hành dụng công để chủ động niệm
khởi bằng cách bặt nghĩ tưởng, không lời từ trong não,
chân tâm sẽ hiển lộ, trí huệ sẽ phát sáng. Lúc bấy giờ DĐ
đóng vai trò điều chỉnh cơ thể, làm cho thân khỏe mạnh, da
dẻ hồng hào, tươi tốt, tâm an lạc, và chữa trị bệnh tâm thể.
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II. ĐỒI THỊ - Thalamus

Hình 4: Đồi Thị

Đồi Thị (ĐT) và Dưới Đồi lập thành Não Trung Gian
(Diencephalon) hay Não Giữa vì cả hai nằm giữa 2 bán cầu
não và trung não (mid-brain). Đồi Thị, tên khoa học là
Thalamus. Tiếng Hy Lạp có nghĩa “nội phòng” hay “chỗ
ngủ” và 2 bán cầu não nằm nghỉ an toàn trên đó vì ĐT nằm
bên trong não và là nơi các thông tin giác quan từ ngoại
trần đến Vỏ não đều phải qua ĐT trước. Trừ hương trần thì
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đi qua Dưới Đồi rồi mới truyền đến ĐT. Đó là cấu trúc tiếp
vận thứ hai nổi bật nhất. ĐT chứa nhiều nhóm Hạt nhân với
chức năng riêng biệt. Tùy theo chức năng truyền đạt thông
tin đến các nơi liên hệ, mỗi nhóm hạt nhân được các nhà
não học đặt một tên riêng. Các nhóm hạt nhân này có vai
trò kiến giải thô sơ hay nhận biết thô sơ các tín hiệu thông
tin giác quan mà chúng nhận được từ các nơi gửi đến để
truyền tống hay khuếch tán đi các nơi liên hệ.
Những nơi truyền thông tin đến Đồi Thị
Các nơi sau đây truyền thông tin đến Đồi Thị:
1. Cơ Cấu Mạng Lưới truyền thấy, nghe, vị, xúc chạm,
2. Dưới Đồi truyền mùi thơm, xúc cảm tâm lý và cảm giác
từ nội tạng,
3. Tiểu não truyền sự cân bằng cơ thể và định hướng âm
thanh,
4. Ý chí vận động truyền các hoạt động đến nội tạng, tay
chân, và thân mình.
Chức năng
•

Nhận và truyền các tín hiệu thông tin giác quan đến các
thùy Trán, thùy Đỉnh, thùy Chẩm, và thùy Thái dương.

•

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

•

Cơ Cấu Mạng Lưới là trạm tiếp vận thứ nhất. Đồi thị là
trạm tiếp vận thứ hai. ĐT đóng vai trò quan trọng về
thông tin cảm giác truyền khắp vỏ não từ nơi mắt, tai,
lưỡi, thân, và ý. ĐT điều hòa mức độ nhận biết, cảnh
giác, chú ý, các lãnh vực xúc cảm của kinh nghiệm giác
quan.
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III. HẢI MÃ – (Ký ức dài hạn) Hippocampus
Mọi điều chúng ta biết thuộc phạm vi kinh nghiệm được
ghi trong Ký ức dài hạn (KƯDH). Nó đóng vai trò quan
trọng về ký ức của các loại biết:
•

biết phúc trình thuộc phạm vi ý thức,

•

biết viện dẫn thuộc phạm vi suy nghĩ (tức ý căn),

•

biết suy luận thuộc phạm vi trí năng,

•

biết lặng lẽ thuộc phạm vi tánh giác.

Thí dụ, nhờ học lái xe, ta biết rõ nội dung các dấu hiệu lưu
thông trên xa lộ, nên khi lái xe, ta lái đúng theo luật lệ giao
thông mỗi khi ta gặp các dấu hiệu đó trên suốt quãng
đường ta lái mà trong não vẫn không nói thầm một lời về
các dấu hiệu đó. Đây là ta đang thầm nhận biết về đối
tượng. Ta không bối rối, không nghi ngờ về đối tượng.
Phản ứng của tay chân, đầu, mặt đều thích hợp theo từng
đối tượng của giác quan. Đây là sự thấy biết của vùng kiến
giải tổng quát, thuộc khu vực của tánh Thấy cung cấp dữ
kiện. Thuật ngữ Thiền gọi vùng đó là vùng Thấy biết của
“tánh Thấy.” Sự thấy biết thầm lặng này do ký ức của Hải
mã cung cấp dữ kiện.
Trong lúc đó, ý thức tuy cũng có kinh nghiệm qua sự học
lái xe, nhưng mỗi khi mắt thấy các dấu hiệu lưu thông, ta
luôn luôn bật ra sự nói thầm về tên dấu hiệu (đối tượng)
trước rồi mới bộc lộ sự nhận biết nội dung đối tượng sau.
Đó là ký ức của ý thức được kết hợp với tánh Thấy. Đôi lúc
ta cũng nói thầm luôn về nội dung đối tượng mà mắt ta
trông thấy. Đây là ký ức của ý thức.
Còn khi ta thấy dấu hiệu, nhưng không nhớ ý nghĩa và tác
dụng dấu hiệu đó như thế nào, ta cố nhớ, cố suy nghĩ về
dấu hiệu này mà ta đã học qua rồi. Trong tiến trình này,
trong đầu ta vẫn liên tục nói lầm bầm về đối tượng. Cuối
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cùng ta nhận ra (hoặc không nhận ra) đối tượng. Đây là ký
ức của suy nghĩ, tức của ý căn.
Nếu ta tuy thấy, nhưng không nhận ra rõ ràng về đối tượng,
rồi tự đưa đến kết luận về đối tượng theo sự suy đoán, suy
luận. Đây là ký ức của trí năng. Thí dụ, thấy sợi dây, ta hô
“con rắn.” Ký ức này tuy cũng thông qua giác quan, nhưng
nó nặng về suy đoán, suy luận: vì sợi dây không phải là con
rắn ! Nó không phải là đối tượng của giác quan.
Như vậy, vai trò của Hải mã liên hệ đến ký ức dài hạn của
4 loại biết. Nó là một phần trong hệ thống Viền não, gồm 2
cái nằm 2 bên não, dưới thùy Thái dương. Hải mã là khối
chất xám có hình cong giống như con ngựa biển, các nhà
giải phẫu cổ thời đặt tên nó là “Hải Mã” (Hippocampus).
Chức năng
Chức năng của Hải mã gồm:
1) Nhớ rõ ràng tên, hình ảnh, âm thanh, sự kiện và tất cả tri
giác: thấy, nghe, ngửi, nếm, và xúc chạm, gọi là ký ức sự
kiện (fact memory). Ký ức này được học và thường mau
quên. Tuy nhiên cũng có nhiều sự kiện được ghi vào tiềm
năng nhớ dài hạn (long-term potentiation: LTP) như
những sự kiện đã kích thích mạnh các giác quan của ta, gây
thành ấn tượng khó quên.
2) Trên phạm vi học bằng thực hành, và lập đi, lập lại
nhiều lần, ký ức này được cất giữ dài hạn, giúp ta có nhiều
kinh nghiệm nhận thức về đối tượng, gọi là ký ức thiện
xảo (skill memory). Thí dụ, trong những chủ đề thuộc
Thiền Định, nếu ta thực hành thường xuyên, một ngày nào
đó ta sẽ có kinh nghiệm Định như búng móng tay. Lý do là
với ký ức thiện xảo, mọi sự kiện hay mọi đối tượng đều trở
thành nhận thức cô đọng trong khu Kiến giải tổng quát.
Tất cả ký ức được cất theo từng định khu riêng, đặc biệt
Hải mã là kho tồn trữ những ký ức khác vì rễ của nó liên
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kết với các định khu ký ức khác gồm tri giác và nhận thức,
nên Hải mã được gọi là kho ký ức dài hạn. Từ đứa bé lên 3
đến người trưởng thành đều có khả năng nhớ lại những
điều gì mình đã có kinh nghiệm qua, phù hợp theo kinh
nghiệm của từng lứa tuổi. Chỉ vì tất cả đều có Hải mã, chớ
không phải vì tâm thức chúng ta trắng (blank) nên mọi vật
đều ghi vào đó dễ dàng như nhiều người đã nghĩ như vậy.
Hải mã cất giữ ký ức dài hạn để rồi sau đó nó cung cấp lại
cho những vùng riêng biệt trên Vỏ não.
3) Những mắt xích giữa kích thích có điều kiện và đáp ứng
có điều kiện, giữa khởi ý hay gợi ý/sự ra hiệu (cues) và thái
độ thích nghi theo từng công việc--tất cả mắt xích này đã
được cất giữ trong kho KƯDH, và chúng trở thành ký ức
thủ tục (procedural memory). Thí dụ, nhờ đã kinh nghiệm
đi xe đạp từ thuở nhỏ, nên bây giờ khi cần đi xe đạp, ta vẫn
biết cách đạp đi như thế nào mà trong đầu vẫn không nói
thầm.
Trong Thiền Định, ký ức thủ tục rất cần. Thí dụ, qua thực
hành miên mật nhiều tháng về chủ đề “không nói,” khi một
thiền sinh thực sự kinh nghiệm biết không lời vững chắc,
trong kho KƯDH của vị ấy đã có cất giữ ký ức thủ tục về
cách biết không lời. Khi tọa thiền với chủ đề không định
danh đối tượng, vị ấy chỉ cần khởi ý với nội dung không
định danh đối tượng, tức thì dữ kiện từ kho KƯDH vốn đã
tự động cất từ trước qua sự thường xuyên dụng công liền tự
thực hành theo thủ tục không định danh đối tượng. Lúc bấy
giờ, nhanh như chớp: tất cả tế bào thuộc vùng Thân thọ đều
đồng bộ đáp ứng đúng theo tín hiệu không định danh đối
tượng mà tâm ngôn vị ấy vẫn không phát ra. Nếu bất chợt
có vọng tưởng lẻn vào, vị ấy chỉ khởi ý với nội dung
“không nói” hay “thầm nhận biết,” vọng kia liền bặt ngay
tức khắc. Lúc ấy vị ấy sẽ nếm được vị Định và có khả năng
chìm sâu trong Định mà không mất nhiều thời gian giằng
co giữa vọng tưởng và chân tâm nữa. Đó là ý nghĩa của
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giữa kích thích có điều kiện và đáp ứng có điều kiện; giữa
khởi ý không nói và thái độ thích nghi của vùng Thân thọ
với ngôn hành không động.
4) Những phần khác của KƯDH gồm những hiểu biết tổng
quát mà chúng ta đã học và hiểu. Thí dụ, chúng ta biết 2
cộng 2 là 4 và Đức Phật Thích Ca là vị khai sáng ra Đạo
Phật. Chúng ta cũng hiểu nghĩa của nhiều từ, như Thiền,
Định, Tánh Giác, Bồ Đề, Niết Bàn, Vọng Tưởng v.v…
cũng như những chữ viết tắt như Skt, TV, St. và Dr. Đây
gọi là ký ức ngữ nghĩa (semantic memory). Do đó, trong
trường hợp này, nếu không học, không tích lũy kiến thức
cần thiết nào đó về bộ môn mà chúng ta đang sử dụng,
chúng ta sẽ chẳng biết gì về bộ môn đó. Thí dụ, học Thiền
mà không có kiến thức về Thiền, ta chẳng biết gì về ngữ
nghĩa của các dụng ngữ Thiền khi nghe những từ như:
“tầm, tứ,” “ngôn hành không động,” “chánh niệm tỉnh
giác,” “tánh giác,” “Phật tánh.”
5) Nếu thường xuyên xem băng hình, phim ảnh, hình ảnh
và những mẫu chuyện lâm ly, ly kỳ, rùng rợn hay hấp dẫn
từ trong băng hình hay phim ảnh sẽ tuần tự gợi lên thứ lớp
trong khi ngồi thiền. Ngoài ra, trong đời ta còn có những kỷ
niệm nên thơ, êm đềm của thời thơ ấu hay của lứa tuổi hoa
mộng, hoặc của lứa tuổi vào đời với trường hợp dọc ngang,
gây sóng gió hay lả lướt, hào hoa... bất chợt có một sự kiện
nào xảy ra liên hệ đến thời vàng son, nhung lụa, lên voi,
xuống ngựa, khổ đau, cay đắng, hãi hùng, bi thảm... mà ta
đã trải qua, làm ta nhớ lại những tình tiết của sự kiện quá
khứ rõ mồn một như vừa mới xảy ra hôm qua. Đây gọi là
ký ức tình tiết (episodic memory). Trong tiến trình này, sự
đối thoại thầm lặng, tức “tứ” sẽ được diễn ra. Thuật ngữ
Thiền gọi trạng thái này là “theo vọng” hay “bị vọng dẫn.”
Chú ý: Cả hai ký ức ngữ nghĩa và ký ức tình tiết thường
xảy ra cùng một lúc. Thí dụ, khi đọc quyển Nguồn Thiền
của Ngài Khuê Phong Tông Mật do Thiền sư Thanh Từ
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dịch và giảng, ta thấy Ngài Tông Mật nói: “Đâu biết tu
chứng chính là việc gốc của Thiền môn,” ta liền nhớ đến
ngữ nghĩa “tu chứng” là quá trình kinh nghiệm do tri giác
ta nhận được khi ta thực sự đạt được không suy nghĩ hay
tánh giác hiển lộ, mà ta đã học qua các thuật ngữ này. Rồi
sau này nếu gặp lại thuật ngữ “tu chứng,” ta không thắc
mắc ngữ nghĩa và tình tiết của nó nữa. Vì ta biết tu chứng
mang ý nghĩa gì và nó vốn là kết quả của sự dụng công
miên mật trong Thiền mà ta đã siêng năng, bền bỉ thực
hành, rồi kinh nghiệm được những gì đã xảy ra trên thân,
tâm, và trí tuệ của ta, hay tu chứng là kết quả của sự thực
hành qua một pháp nào đó trong Thiền mà ta đã nóng, lạnh
tự biết. Còn người ngoại cuộc thì không thể nào cảm nhận
được.
6) Trên mặt lý thuyết, vai trò của Hải mã là cung cấp Bản
Đồ Nhận Thức cho tất cả những ai muốn khởi hành trên
bất cứ tuyến đường nào—đến mục tiêu mình muốn đến.
Tất nhiên, bản đồ này khác với Bản Đồ Chỉ Đường; bản đồ
này vẽ ra những lối đi mà ta có thể dựa theo đó để đi, chứ
chưa thực sự đi, nên ta không biết cầu cống, đường sá, lối
quanh, lối tẻ, rừng cây của hàng chục năm về trước có còn
phù hợp với kỹ thuật “làm đường tối tân” hiện nay hay
không.
Đối với người tu Thiền, kinh (lời Phật) tượng trưng cho
Bản đồ chỉ đường. Muốn thể nhập kinh, ta cần có Bản đồ
nhận thức.
Cho nên, ở điểm này, muốn nhận rõ tánh giác, ta phải
nương vào kinh. Kinh tượng trưng cho ngón tay. Đó là ta
dựa vào sự chỉ dẫn của kinh để thực hành. Nếu thực hành
đúng theo lời kinh chỉ dạy, cuối cùng ta sẽ thấy rõ mặt
trăng tánh giác của chính ta, chứ không phải xem kinh là
Tánh Giác mà mình đã thể nghiệm trên thân-tâm mình. Bởi
vì kinh chỉ mô tả lời Phật, chứ lời đó chưa được thể hiện
trong tâm ta đầy đủ. Muốn biết Tánh Giác như thế nào, ta
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phải ứng dụng lời dạy của kinh. Sự ứng dụng này chính là
cách thiết lập Bản đồ nhận thức vậy.
Do đó, Bản đồ nhận thức là bản đồ ta đã thực sự có đi qua,
dù chỉ một lần, nên ta có kinh nghiệm thực sự về tuyến
đường đó. Ta biết tuyến đường này phải qua những bước
gian truân, khó nhọc như thế nào; lời chỉ dạy trong kinh,
trong luận, thực sự trên thực tế là gì. Để rồi ta tiến hành mà
không sợ lạc hay sai giáo lý hoặc không phù hợp với thánh
ngôn lượng. Giống như trường hợp ta nương theo ngón tay
để thấy mặt trăng. Cho nên, để đi về nhà mà không sợ lạc
lối, ta cần có Bản đồ nhận thức. Nếu không tự mình thiết kế
được bản đồ nhận thức cho chính mình để thực hành, chúng
ta sẽ không bao giờ hoàn tất được con đường đi đến làm
chủ suy nghĩ để tánh giác hiển lộ.
Sự lập đi lập lại nhiều lần 1 pháp cho đến mức độ tinh vi,
điêu luyện, chính là lúc chúng ta thực hiện nguyên tắc cất
dữ kiện vào kho KƯDH. Cho đến bao giờ chúng ta thực sự
nhuần nhuyễn 1 pháp, chính là lúc chúng ta hoàn tất sự
“lập thành bản đồ nhận thức” trong kho KƯDH. Khi thiết
lập xong Bản đồ nhận thức, chính là lúc chúng ta đã có
khả năng sử dụng ký ức thủ tục. Ký ức này cũng được
xem là ký ức không công bố (non-declarative memory) hay
ký ức không suy nghĩ (unthinking memory). Ta lẵng lặng
thực hành mọi công việc bình thường mà trong não không
suy nghĩ hay không nói ra một lời. Ta làm theo nhận thức
thủ tục. Vì vùng bán cầu não trái đã thiết lập thứ lớp mọi
công việc liên hệ đến tiến trình công việc mà ta sắp hay
đương thực hiện. Bằng nguyên tắc cơ bản này, chắc chắn
chúng ta sẽ làm chủ được sự suy nghĩ để tánh giác hiển lộ
mà không sợ lạc lối.
Chính vì thế, chúng tôi xem Hải mã là nơi chứa dữ kiện
Định. Nếu chúng ta muốn có những tiến trình và các nội
dung Định khác nhau, chúng ta cần thiết lập Bản đồ nhận
thức bên trong Hải mã, tức kho ký ức dài hạn.
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Đặc tính
Trong cơ chế pháp trần (mental objects: đối tượng của tâm
vọng, gồm có ý thức và ý căn), Hải mã đóng vai trò quan
trọng trong việc gợi lên những hình ảnh của 6 căn vừa có
tính cách thâm căn cố đế, vừa có ý nghĩa kỷ niệm hay vừa
có tính cách ký ức sự kiện (thuộc kinh nghiệm), ngoài sự
kiểm soát của ý chí. (Có nghĩa những dữ kiện từ trong Ký
ức dài hạn tự khởi lên, rồi truyền đến ý căn. Từ đó ý căn
hưởng ứng theo bằng cách tiếp tục đối thoại thầm lặng, hay
tưởng tượng phù hợp theo nội dung từ vùng ký ức dài hạn
gởi đến.)
Hình ảnh từ mắt đi vào qua Cơ cấu Mạng lưới đến Đồi thị,
rồi đến thùy Chẩm. Từ thùy Chẩm truyền đi 2 ngả: một
truyền đến tánh Thấy (Vùng Kiến Giải Tổng Quát), một
đến Hải mã để nơi đây cất giữ. Cho nên chức năng chính
của Hải mã là cất dữ kiện từ thùy Chẩm truyền đến.
Cấu trúc
Hải mã liên kết trực tiếp với nhiều sợi giác quan của 5
nhóm: sắc, thinh, hương, vị, xúc, và nhiều vùng não khác,
thuật ngữ gọi là pháp (dharma: đối tượng của tâm: mental
objects) như vùng trí năng, vùng ý thức phân biệt và vùng
kiến giải tổng quát. Hải mã nằm dính liền phía dưới theo
chiều dài của 2 thùy thái dương.
Hải mã có khoảng 40 triệu tế bào hình tháp. Các nhà
nghiên cứu ước tính vào lứa tuổi 40, cứ 10 năm, khoảng 5
phần trăm tế bào hình tháp tại vùng này mất dạng.
Khi Hải mã bị hỏng
Trong việc tu Thiền, nếu Hải mã bị hỏng, vị đó sẽ không
thể dụng công đến nơi rốt ráo. Lý do là Định được đặt trên
cơ sở Ký Ức Dài Hạn, bao hàm pháp học và pháp hành.
Khi học pháp nào đó, nếu ta không nhớ đến pháp, không
nhớ đến lời giảng của vị thầy hướng dẫn, không nhớ đến
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điển tích, không nhớ đến ngữ nghĩa thuật ngữ của pháp,
không nhớ đến những nguyên tắc và kỹ thuật thực hành,
làm sao ta có đủ khả năng dụng công ?
Một trong tất cả chủ đề nói trên đòi hỏi KƯDH phải có dữ
kiện ghi vào. Nhưng Hải mã bị hỏng làm sao ghi được ?
Đấy là chướng ngại. Gặp trường hợp này, ta chuyển sang
áp dụng cách thực hành pháp Thở, hoặc pháp Thấy, pháp
Nghe, pháp Xúc chạm.
Những trường hợp làm cho Hải mã bị hỏng và cách tái lập
ký ức:
Có 2 trường hợp:
1) Chứng bệnh động kinh, gây ra sự rối loạn trí nhớ.
2) Trong trường hợp thiếu dưỡng khí, bình thường trong
khoảng thời gian ngắn, làm cho Hải mã bị hư hỏng. Ngoài
ra nếu bị máu nghẽn đóng tại phần nào đó trong hệ thống
Hải mã, làm ta cũng mất trí nhớ mới, nhưng nhớ trí nhớ cũ.
Lý do là thông tin mới không được truyền vào bên trong
kho ký ức.
Nói chung, khi Hải mã bị hỏng sẽ đưa đến sự mất trí nhớ.
Người ta có thể phục hồi trí nhớ bằng cách kích thích não
để tạo những khớp mới (new synapses), nối liền giữa các tế
bào não (neurons) trong não bộ.
Neurons trong não người lớn không tái sản xuất, nhưng
neurons có khả năng lập ra nhiều khớp mới để chứa dữ kiện
và truyền thông với nhau. Đây là lý do người già (60-70
tuổi) có thể tiếp tục học nhiều điều mới và lập thành những
ký ức mới, sau khi tế bào não vùng KƯDH của những vị đó
bắt đầu mất dần ở lứa tuổi 40. Do đó, nếu vùng Hải mã
được kích thích, các khớp sẽ mọc ra thêm, còn những khớp
đã có sẵn sẽ mạnh lên, làm cho ký ức trở lại dồi dào hơn.
Đây là tiến trình tái lập tiềm năng ký ức dài hạn, thuật ngữ
gọi là “long-term potentiation.”
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IV. KÝ ỨC XÚC CẢM (Ký ức ngắn hạn) - Amygdala
Là 2 khối hạt nhân chất xám, có hình giống quả hạnh,
Amygdala hay Hạnh Nhân là một chùm thần kinh trong hệ
thống Viền não. Nó là 1 mắt xích trong những mắt xích
khác trong cấu trúc não bộ, gây ảnh hưởng đến những loại
thái độ xúc cảm tâm lý của chúng ta, như gây hấn, sợ hãi,
lo lắng, sân hận, chiến đấu, và phòng vệ.
Nằm bên trong não giữa, dưới thùy thái dương, Amygdala
là 1 thành phần quan trọng trong Hệ thống Viền não. Hải
mã (Hippocampus) quan trọng trong việc hồi tưởng, trong
khi Hạnh nhân (Amygdala) sắp xếp lại những hình ảnh ký
ức, để gợi lên sự tưởng tượng. Cả hai đều tùy thuộc vào
mạng lưới phức tạp của những liên kết giác quan, gồm mắt,
tai, mũi, lưỡi, da/thân. Tất cả những cảm giác của chúng ta:
sắc, thinh, hương, vị, xúc có thể gợi lên sự hồi tưởng,
nhưng không phải tất cả đều có thể gợi lại dễ dàng như
nhau. Hương và vị thì có những năng lực kích thích riêng
biệt để hồi tưởng lại. Về trường hợp mùi hương, sợi thần
kinh khứu giác (olfactory fibers) nối khớp thẳng với Hải
mã và Hạnh nhân, và đặc biệt là có sự tham dự của thụ thể
thị giác (visual receptors) cửa vào của sắc trần (visual
objects). Khi mắt thấy những đối tượng của Mũi, chúng
liền truyền lên Vỏ não, làm cho hình ảnh mà ta thấy được
tác động đến Vỏ não. Vỏ não liền truyền xung lực đến hệ
thống Viền não làm phát ra ký ức xúc cảm. Thí dụ, nếu là
cư sĩ, ta nhớ lại những mùi mà ta đã có kinh nghiệm qua,
như mùi thịt nướng, mùi rong biển, mùi cá kho tộ, mùi
hương liệu của người khác phái. Nếu là tu sĩ, ta nhớ lại
những mùi tương chao, mùi nhang đèn...
Khi một thông tin tri giác bao hàm nội dung gợi lên xúc
cảm (arouses emotions), chẳng hạn như sợ hãi khi mắt thấy
con rắn hổ nằm bên vệ đường, cản lối đi của ta. Vì thông
tin này truyền đến Đồi Thị qua ngã Cơ cấu Mạng Lưới. Rồi
từ Đồi Thị truyền đi 2 ngả: một đến thẳng Hạnh nhân (Ký
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ức xúc cảm), và một đến vùng thấy của thùy Chẩm (phía
sau gáy). Hạnh nhân nhận thông tin trực tiếp từ Đồi Thị,
trong đường tơ kẽ tóc nó phản ứng xúc cảm ngay tức khắc.
Qua phản ứng đó, cùng một lúc Hạnh nhân truyền dữ kiện
xúc cảm đến tim, làm nhịp tim đập nhanh, tăng áp suất máu
(do phản ứng sợ hãi tạo ra), và truyền đến cơ bắp, làm tăng
co thắt cơ bắp. Đó là chưa kể, nó tiếp tục truyền đến Dưới
Đồi để nơi đây cụ thể hóa sắc thái phàm tâm. Ta sẽ bộc lộ
thái độ đối với con rắn: hoặc kiếm cây để đập nó, hoặc
tránh nó hay run sợ, lo âu...

Hình 5: Phản ứng của Hạnh Nhân

Tuy nhiên, vì vùng thấy từ thùy Chẩm cùng một lúc truyền
dữ kiện thấy đến 2 trung tâm Ký ức Xúc cảm và Dài hạn,
và đến Tánh thấy thuộc vùng Kiến giải tổng quát (General
Interpretative area), nên tại đây, Tánh Thấy xác định đối
tượng thấy (sắc trần), không phải là con rắn thì thông tin
trở lại Hạnh nhân, nơi đây sẽ dập tắt đáp ứng sợ hãi đó.
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Hoặc khi vùng biết của Tánh Thấy yên lặng, không khởi
niệm phân biệt: thấy chỉ biết thấy, đáp ứng sợ hãi cũng
không thể khởi lên, xem như đáp ứng này đã bị chận đứng
mà không có ý niệm dồn nén “không sợ” trong đó.
Chính vì vậy, Ký ức Xúc cảm luôn luôn phụ thuộc vào vai
trò của Hạnh nhân. Do đó, Hạnh nhân được xem như là
Trung tâm hành động. Nó phát ra xung lực Ký ức Xúc cảm
truyền thẳng đến Dưới Đồi và gián tiếp truyền đến vùng
vách (septal area) làm cho nhóm hạt nhân Vùng Vách khởi
động để phát ra xung lực cảm giác truyền đến Dưới Đồi lần
thứ hai. Cho nên, Vùng Vách cũng được xem là trung tâm
hành động thứ hai.
Khi Hạnh nhân bị kích động quá mạnh, nó phát ra những
cảm nghĩ ác độc, có thể đưa đến kết quả thảm khốc/tai hại
như phạm tội giết người (homicidal criminals). Thí dụ, vụ
thảm sát tại Nepal vào đầu năm 2002 là chính thái tử
Dipendra đã bắn giết cha và mẹ mình vốn là đương kim
Quốc vương, Hoàng hậu, và các Hoàng thân khác trong
hoàng cung, rồi sau đó tự sát...
Đối với người tu Thiền, khi thường xuyên thực tập cách
khai mở các Tánh trong cơ chế Tánh giác, ta có khả năng
cô lập hóa Hạnh nhân, đưa đến việc ta tránh được nghiệp
bất thiện, tránh được những trạng thái thô bạo, hay hành
động điên rồ đối với người khác. Qua đó ta giữ được nhân
cách đứng đắn của người tu Thiền.
Khi Hạnh Nhân bị hư có thể làm thay đổi nhân cách con
người như:
• thái độ ngoan ngoãn,
• hiếu động,
• tăng sự đấm đá,
• tăng ăn uống,
• tăng sắc dục.
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Kết luận
Trong hướng đi mới về việc học và thực hành Thiền, chúng
ta cần kết hợp với khoa học hiện đại để chúng ta hiểu rõ giá
trị Phật pháp. Ngoài ra, chúng ta cũng kịp thời điều chỉnh
tầm nhận thức học Phật pháp. Có như thế chúng ta mới
bước đi những bước vững chắc vừa lợi ích cho sự hiểu đạo
của mình, vừa lợi ích cho việc độ sanh trong thế kỷ 21.
Chúng ta sẽ không còn thấy Thiền học phương Đông là
môn học kỳ bí như trước đây chúng ta đã từng đứng trước
“rừng ngôn ngữ” của Thiền tông.
Chú Thích
1. Tâm sở: - Yếu tố của Tâm (Pāli: cetasika: mental
factors) Thuật ngữ chỉ các sắc thái biểu hiện của tâm
hay những thành phần đi theo tâm (mental
concomitants, mental properties) do phản ứng của Hành
và Thức tạo ra. Nói chung, tâm sở là tác dụng của Thức
(được gọi là :tâm vương”). Nếu không có Thức, các
loại tâm sở không thể phát sinh. Thí dụ, tham-sân-si sở
dĩ khởi lên là do sự phân biệt của Thức tạo ra. Như vậy,
tham-sân-si là tâm sở.
2. Ý hành: - Yếu tố cấu tạo ý, gồm Thọ và Tưởng
3. Hệ thần kinh ngoại biên (the peripheral nervous
system) là phần của hệ thần kinh ngoài hệ thần kinh
trung ương, gồm dây thần kinh cột sống và dây thần
kinh sọ não. Có nhiệm vụ làm đường giao thông nối
liền với tất cả phần cơ thể đến hệ thần kinh trung ương.
Dưới Đồi là phần trước và cuối của gian não
(diencephalon) nằm dưới Đồi Thị.
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A.B., M.S., Ph.D. và Malcolm B. Carpenter, A. B. M.
D. tr. 528-534.
8. Fundamental of Anatomy and Physiology, tác giả
Frederic Martini, tr. 371.
9. Exploring Psychology, tác giả David G. Myers, tr. 37,
220.
10. The Human Brain, tác giả Lennart Heimer, tr. 94,95,
96, và 423, 428, 429.
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Bài 2
HỆ THẦN KINH TỰ QUẢN
MỞ ĐẦU
Thế giới đã và đang thay đổi trong nhiều lãnh vực: (1)
những phương tiện truyền thông, (2) những cải thiện về
tâm lý học, (3) những phát minh mới của khoa học về các
lãnh vực không gian, não học, y học, dược học, miễn nhiễm
học, sinh học, hóa học, vật lý học, xã hội học, v.v...
Trước ngưỡng cửa của thế kỷ 21, chúng tôi thấy rằng Thiền
cũng cần thích nghi hóa theo sự tiến hóa của thời đại. Đó là
chúng tôi mượn Khoa học để đối chiếu và chứng minh giá
trị thiết thực của Thiền đối với đời sống con người trên các
mặt thân, tâm, và trên trí tuệ tâm linh thuộc những lãnh
vực, hoàn cảnh, và môi trường sống khác nhau. Chỉ vì
Thiền phục vụ con người tích cực hơn. Đó là Thiền không
chủ trương đưa con người vào vòng tranh chấp lẫn nhau,
sát hại lẫn nhau, và thù hận lẫn nhau; trái lại, nó chủ trương
phục vụ con người trên mọi phạm vi tín ngưỡng, giai cấp,
kiến thức, thành phần, và chủng tộc. Nó tạo ra sự cân bằng
nội tâm con người, chuyển hướng cách nhìn của con người
về hiện tượng thế gian bằng những cách thực tập với trọng
tâm là điều chỉnh những chức năng các định khu Vỏ não,
hệ thống Viền não, Cuống não, và hệ thống Tuyến nội tiết.
Qua đó, trực tiếp hay gián tiếp, nó giúp nội tạng con người
sẽ được hài hòa, thân tâm cân bằng, và trí tuệ tâm linh phát
sáng.
Dựa vào sự kiện trên, chúng tôi xếp Thiền là một bộ môn
khoa học như những bộ môn khoa học khác trên thế gian.
Chúng tôi gọi là “Khoa học tâm linh thực nghiệm.” Vì qua
những cách thực tập đúng Pháp, tức chủ đề, phù hợp với
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khả năng và nhu cầu của mình, người thực hành sẽ kinh
nghiệm:
1. Nhân cách, đạo đức, nhận thức của mình sẽ từ xấu trở
nên tốt và từ tốt sẽ trở nên tốt hơn. Ta hài hòa được với
mọi người chung quanh. Ta không còn bệnh khen mình,
chê người như trước nữa. Ta sống biết đủ, rộng lượng
và bao dung người khác.
2. Thân ta sẽ ngày càng khỏe mạnh hơn: ta có khả năng tự
điều chỉnh bệnh tật trong nội tạng, như tim mạch, bao
tử, đường ruột, tiểu đường, gan, thận..., và bệnh tật
trong não bộ, như trầm cảm, mất ký ức, tâm thần phân
liệt, liệt rung.
3. Năng suất làm việc của ta sẽ ngày càng cao thêm.
4. Tính sáng tạo hay những sáng kiến mới của ta sẽ ngày
càng phát huy cao hơn.
Chính 4 nền tảng này là nhu cầu cần thiết và căn bản cho
các lãnh vực an ninh, trật tự, và thân ái trong toàn bộ sinh
hoạt của con người trong các từng lớp xã hội khác nhau.
Đây là lý do bài Hệ Thần Kinh Tự Quản (HTKTQ) được
soạn ra với chủ đích trợ duyên cho những vị thích thực
hành thiền mà có tinh thần khoa học và có tinh thần phục
vụ người khác qua chính kinh nghiệm của mình. Ngày nay,
thực hành thiền, chúng ta cần có đầu óc thực tiễn: không
mơ mộng viễn vông, không vẽ ra một chân trời lý tưởng
cao siêu mà mãi mãi chúng ta không làm sao đạt tới. Ở
trình độ Căn bản, chúng ta chỉ cần xây dựng nền mống kiến
thức và hiểu biết về vấn đề chúng ta đang tiến hành cho
vững chắc. Đó là chúng ta nắm vững chức năng và tác dụng
của hệ Thần kinh Tự quản đối với việc thực hành thiền.
Đây là để chúng ta nhận ra rõ ràng vì sao có người thực
hành thiền họ đạt được kết quả tốt cho thân-tâm và nhận
thức, vì sao có người thực hành thiền lâu năm mà nhận thức
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họ không chuyển đổi, tâm chẳng chuyển hóa, thân chẳng
trừ được bệnh tâm thể; trái lại, còn tăng cao thêm nữa, như
huyết áp, máu mỡ, tai biến mạch máu não, động mạch vành
tim, ruột, gan, thận không hài hòa, mất ngủ, trầm cảm, tiểu
đường, mất ký ức v.v… Từ đó, chúng ta có khả năng điều
chỉnh sự dụng công sai lầm bằng những kỹ thuật thực hành
hợp lý. Với những kỹ thuật này, chúng ta có khả năng kiểm
soát huyết áp, kiểm soát đường trong máu, ngăn ngừa tai
biến mạch máu não, và ngăn ngừa bệnh nội tạng có thể xảy
ra. Hoặc nếu có mang bệnh tâm thể, chúng ta cũng có khả
năng tự điều chỉnh, hoặc làm dịu bớt những thứ bệnh khác
nhau do sự mất cân bằng của HTKTQ tạo nên. Thí dụ như:
bệnh về đường tiêu hóa, bệnh nhức đầu kinh niên, bệnh tim
mạch...
Sau cùng, chúng ta có khả năng áp dụng các kỹ thuật thực
hành trong Thiền để khai thác những chức năng đặc biệt
của Thần kinh Tự quản, làm cho nó cân bằng. Khi nó cân
bằng, cơ thể sẽ khỏe mạnh, thân-tâm sẽ thực sự hài hòa với
nhau. Qua đó, đường Thiền mà chúng ta đang đi, chúng ta
có khả năng kinh nghiệm được từng phần về mục tiêu mà
chúng ta nhắm tới lúc ban đầu, như thân khỏe mạnh, tâm
thanh thản, và trí tuệ sáng suốt. Còn thực hành thiền mà
thân cứ đau, tâm cứ dính mắc, óc sáng tạo không phát huy,
chúng ta cần xét lại chiêu thức hay kỹ thuật mà chúng ta
đang sử dụng. Nếu nhận ra sai lầm từ chỗ nào, chúng ta cần
can đảm sửa chữa ngay tức khắc. Đời quá ngắn. Chúng ta
không đùa giỡn với việc dụng công sai lầm. Chúng ta cần
sửa sai để không làm uổng phí thời gian thực tập của chúng
ta.
An lạc và thanh thản trong cuộc sống bình thường của con
người, phần lớn được xây dựng trên sự chuyển đổi nhận
thức và hài hòa hay cân bằng thân-tâm của cá nhân. Nhận
thức của cá nhân mà không chuyển đổi, thân và tâm sẽ
không bao giờ hài hòa/cân bằng với nhau. Từ đó phiền não
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và đau khổ vẫn sẽ gắn liền trong cuộc sống hằng ngày của
ta. Ta cũng sẽ không bao giờ tìm thấy niềm vui thật sự
trong gia đình, trong sở làm, và trong bè bạn.
Bằng những Pháp thực hành đúng kỹ thuật trong Thiền, ta
sẽ kinh nghiệm được an lạc, hạnh phúc chân thật và lâu
bền, an ninh và trật tự xã hội được bảo đảm. Đây là mục
tiêu lý tưởng mà người thực hành ở cấp căn bản cần có
kinh nghiệm.
Pháp của Phật và lời dạy của chư Tổ đều đúng, chỉ có ta áp
dụng sai kỹ thuật hay không biết kết hợp với kỹ thuật, mới
đưa đến thân-tâm không hài hòa với nhau, nhận thức không
chuyển đổi, đạo đức sa đọa.
Bài này được soạn ra để giúp quí vị mới đi vào Thiền biết
rõ tác dụng chức năng của hệ Thần kinh Tự quản trong việc
dụng công theo Thiền. Quí vị cần biết những liên kết giữa
hệ Thần kinh Tự quản và các kỹ thuật dụng công. Sự hiểu
biết này rất hữu ích, giúp cho người hành thiền tránh được
trường hợp dụng công đưa đến gây hại cho tâm trí và nội
tạng mà ta không biết.
ĐẠI CƯƠNG
Hệ thần kinh Tự quản (HTKTQ) là một phần của hệ thần
kinh ngoại biên, là phương tiện để cơ thể biểu lộ những
trạng thái xúc cảm (emotional states) và sự nhận biết
(awareness) của chính mình. Nó gồm Giao cảm Thần kinh
và Đối giao cảm Thần kinh. Khi Giao cảm Thần kinh bị
hoạt hóa (activated) trong việc đáp ứng (response) để thích
hợp về những sự thay đổi của môi trường chung quanh, nó
tiết ra những chất sinh hóa học (biochemical substances) để
cơ thể thích ứng trước tình thế theo sự phản ứng tâm lý xúc
cảm tạo ra. Trong lúc đó Đối giao cảm hoạt động liên tục
để điều hợp nhiều cơ quan trong cơ thể, tạo ra sự điều hòa
trạng thái sinh lý của nội tạng như tiêu hóa, bài tiết, và tim
mạch.
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Cả hai nhóm thần kinh này hoạt động để duy trì sự cân
bằng bên trong cơ thể làm cho chúng ta được khỏe mạnh,
nhưng nếu vì lý do nào đó, tâm chúng ta căng thẳng, quá
căng thẳng, như sợ hãi, giận dữ, lo âu, xúc động, sự cân
bằng không còn bình thường nữa. Lúc bấy giờ những chất
sinh hóa học liên hệ đến trạng thái tâm căng thẳng sẽ tiết ra
làm cho cơ thể mất cân bằng. Bệnh bên trong các nội tạng
(inner organs) sẽ có cơ hội phát sinh. Bằng sự thực hành
thiền đúng kỹ thuật, ta sẽ biết cách điều chỉnh những rối
loạn chức năng bên trong cơ thể, đưa đến thân khỏe mạnh
và tạo ra sự hài hòa thân-tâm và môi trường chung quanh.
Ý NGHĨA
“Autonomic” (“tự quản”) xuất nguyên từ tiếng Hy Lạp
“autonomia,” có nghĩa là “độc lập.” Do đó “tự quản” có
nghĩa “tự quản lý hay tự điều hành theo qui luật riêng mà
không có tri thức tham dự.” Vì thông thường chúng ta
không thể kiểm soát những hoạt động của tim, phổi, huyết
áp, mạch máu, hay các tuyến (glands) và sự vận động thức
ăn qua đường tiêu hóa. Có nghĩa những bộ phận nội tạng tự
hoạt động mà ta không biết những tiến trình hoạt động của
chúng như thế nào. Mặt khác, nó cũng được hiểu là hệ thần
kinh “không ý chí.” Vì thế, hoạt động tự quản thường được
xếp vào loại hoạt động không do ý chí điều khiển. Ta không
thể ra lệnh những bộ phận nội tạng theo lệnh của ta. Nó
hoạt động ít hay nhiều do sự tự động bên trong cơ thể qua
những sự tương tác lẫn nhau (interactions) của các bộ phận
bên trong cơ thể. Chúng ta cũng không biết hoạt động của
nó như thế nào vì nó được cấu tạo bên trong cuống não,
phần dưới của não bộ. Đây là nơi những hoạt động chủ yếu
là ngoài tri thức hay ngoài ý thức biết.
ẢNH HƯỞNG
Ngày nay nhờ sự khám phá của các nhà khoa học thần
kinh, chúng ta biết thêm rằng ngoài sự tự quản lý, tự hoạt
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động của nó, mặt khác hệ Thần Kinh Tự Quản cũng chịu sự
tác động hay bị ảnh hưởng bởi 4 cơ chế ý căn, trí năng, ý
thức, và cơ chế tánh giác qua trung gian của khu Dưới Đồi
(Hypothalamus). Ở mặt này TKTQ không đóng được vai
trò độc lập như từ xưa nó đã được qui định trong nghĩa “tự
quản trị” (“self-governing”); trái lại, phần lớn nó chịu ảnh
hưởng sự tác động trực tiếp của Dưới Đồi (Hypothalamus).
Dưới Đồi (DĐ) được xem như là “tuyến chủ” (the “Master
gland”) của hệ thống Tuyến nội tiết, vì nó tác động đến Vỏ
não, đến hệ Thần kinh Tự quản, và đến hệ thống Tuyến nội
tiết mà bắt đầu từ tuyến Yên. Bên trong khu DĐ có chứa
nhiều nhóm hạt nhân. Mỗi nhóm chứa những thần kinh dẫn
truyền riêng biệt. Ngoài ra, DĐ đóng vai trò điều hợp các
chất nước hóa học trong tuyến nội tiết và kiểm soát TKTQ.
Rồi đến lượt DĐ lại nhận những tín hiệu niệm từ 4 cơ chế:
1. Ý căn (suy nghĩ, tính toán; lý luận, xét đoán; biện luận),
2. Trí năng (suy luận, vẽ vời, tưởng tượng),
3. Ý thức (phân biệt, so sánh, hai bên) để tạo ra các loại
tâm xúc cảm/xúc động như sân hận, lo âu, nghi ngờ, sợ
hãi, và suy luận, suy đoán, vẽ vời, đặt điều, tưởng
tượng khác nhau mà chủ thể là “cái ta dính mắc triền
miên.”
4. Hoặc DĐ nhận những tín hiệu niệm từ cơ chế Trí năng
tỉnh ngộ, hay cơ chế Tánh giác (Chân Tâm), chủ thể là
“Ông Chủ” hay “Chân Ngã” để tạo ra những quá trình
thanh thản, vắng lặng nội tâm, tỉnh giác, thầm nhận
biết, tỉnh thức biết, nhận thức không lời. Nói chung, nó
biểu lộ những sắc thái Vọng Tâm và Chân Tâm do “cái
Ta”--khi đóng vai phàm, khi đóng vai thánh--tác động!
Phần lớn sức khỏe con người--mà chính yếu là nội
tạng--đều dựa trên những chức năng tác động của nó.
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KHẢ NĂNG CỦA THIỀN
Hiện nay bằng phương pháp “thực hành y khoa tâm thể”
(psychosomatic medical practice), người ta có thể điều
chỉnh nhịp tim. Riêng thông qua Thiền (Quán, Chỉ, Định,
hay Tuệ/Huệ), người thực hành có khả năng tạo ra sự hài
hòa hay cân bằng được 2 hoạt động của Giao cảm Thần
kinh và Đối Giao cảm Thần kinh. Khi 2 hệ này cân bằng,
con người sẽ kinh nghiệm thân khỏe mạnh, tâm an lạc, trí
tuệ sáng suốt trong nhiều lãnh vực. Chỉ vì cả 2 hệ thần kinh
này đều chịu sự tác động của Dưới Đồi.
Hồi đáp sinh học trong Thiền được tạo ra dựa trên cơ sở
này. Đó là ta dùng một trong những phương tiện của Thiền
như Quán, Chỉ, Định hay Huệ/Tuệ để áp dụng các chủ đề
liên hệ đến phương tiện dụng công qua 1 trong 5 giác quan.
Lập tức 1 trong 5 giác quan đó liền tác động vào hệ Thần
kinh Tự quản, làm cho Giao cảm hoặc Đối giao cảm thần
kinh bị tác động...
Trên thực tế, phần lớn sức khỏe con người dựa trên nền
tảng cân bằng hay không cân bằng của 5 hệ thống bên trong
cơ thể. Đó là:
1. Hệ thống cấu trúc cơ thể và những chức năng của
chúng, như xương, thịt, da, gân, dây thần kinh, mạch
máu.
2. Những tiến trình sinh hóa học (biochemical processes)
bên trong cơ thể do các chất hóa học trong các thức ăn,
uống, hút xách, hít thở thấm nhập vào cơ thể qua các
đường hô hấp và tiêu hóa.
3. Những thứ bệnh do truyền nhiễm và do môi trường ô
nhiễm chung quanh gây tác động vào cơ thể.
4. Những rối loạn chức năng của tế bào thần kinh do
chúng bị nhiễm độc tố thức ăn/uống và do cá nhân vận
dụng sai lệch chức năng của chúng để dụng công tu
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Thiền như tưởng tượng hay tập trung tư tưởng quá mức
vào đề mục dụng công.
5. Những tiến trình xúc cảm của tâm phàm tục và những
khuynh hướng tâm linh tạo nên.
Với những xúc cảm của tâm phàm tục như chiến đấu, tranh
tài, tranh giành, ganh đua, bực bội, bực tức, đố kỵ, ghen
ghét, nghi kỵ, sợ hãi, lo âu, sầu khổ, oán hận, giận tức
v.v… hậu quả đưa đến là cơ thể không thể tránh được bệnh
tật.
Với hoạt động của tâm linh, cơ thể tự nó sẽ chữa được bệnh
và bảo vệ sức khỏe trọn vẹn cho nó. Ngoài ra, với hoạt
động tâm linh, ta còn mang lại sự hài hòa xã hội, nơi mà ta
đang sống trong đó. Sự hài hòa xã hội này chính là những
mối hài hòa giữa cá nhân và gia đình, giữa cá nhân và bạn
bè, giữa cá nhân và cộng đồng. Sự hoạt động tâm linh này
chính là những cách thực hành các loại Thiền đúng Pháp,
đúng Kỹ thuật. Qua đó người thực hành chẳng những có
khả năng điều chỉnh bệnh tật của mình mà còn có khả năng
phục hồi năng lượng sinh học (biological energy) bên trong
cơ thể của chính mình.
Tóm lại, bằng 1 trong 4 phương tiện như: Quán, Chỉ, Định,
Huệ, và kỹ thuật thực hành của Thiền, ta có khả năng tạo ra
sự hài hòa hay cân bằng bên trong cơ thể và phát huy trí tuệ
tâm linh.
Sự bảo vệ sức khỏe của ta sẽ tốt hơn, nếu ta biết rõ hoạt
động của Hệ thần kinh Tự quản để ứng dụng trong Thiền.
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THÀNH PHẦN
Hệ Thần kinh Tự quản gồm những sợi thần kinh điều hòa
hoạt động cơ trơn, cơ tim và các tuyến. Đường ly tâm của
TKTQ chia ra đường Giao cảm và Đối giao cảm.
Đường Giao cảm gồm những đường đi ra từ phần giữa tủy
sống, nó đáp ứng sự sợ hãi, tình dục, “chiến đấu hay tháo
chạy-fight or flight.”
Đường Đối giao cảm đi ra từ não bộ hay phần dưới của
tủy sống và điều hợp những hoạt động bình thường của
thân (xin xem hình 1). Vì vậy đường Đối giao cảm được
gọi là “bộ phận nghỉ ngơi và hồi phục.”
Đường hướng tâm của Thần kinh Tự Quản tùy thuộc vào
đường cảm giác nội tạng, nó mang thông tin hồi đáp đến
trung tâm hợp nhất tự quản trong hệ Thần kinh Trung
ương.
CHỨC NĂNG
Chức năng hệ Thần kinh Tự quản như sau:
1. Kiểm soát hoặc kích thích cơ nội tạng của cơ thể gồm
mạch máu, tim, ruột, bao tử, bài tiết, và các tuyến nội
tiết.
2. Can thiệp vào cơ trơn và cơ bản là điều hòa cơ chế tiêu
hóa, thở, tuần hoàn máu. Những tiến trình này không
dưới sự kiểm soát bình thường của ý chí.
3. Phần lớn, hệ Giao cảm tiết ra norepinephrine (viết tắt
NE, cũng gọi là noradrenaline, viết tắt NA). Chất này
theo máu đi vào ruột thượng thận làm tiết ra thêm
norepinephrine và epinephrine (viết tắt EN, cũng gọi
là adrenaline). Cả hai chất này làm máu tăng áp suất,
nhịp tim đập nhanh. Đặc biệt với sự tác động của
epinephrine làm cho gan không giữ đường được và
thoát ra, làm cho máu có đường. Tuy nhờ đó năng lực
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con người được tăng thêm, nhưng nhiều quá làm hại cơ
thể. Cả hai chất NE và EN tạo ra chất béo trong máu,
nếu tiết ra quá nhiều, làm cho cơ thể béo phì.
4. Hệ Đối Giao cảm tiết ra acetylcholine (viết tắt: ACh)
để làm dịu norepinephrine do hệ Giao cảm tiết ra và
epinephrine từ ruột thượng thận tiết ra. ACh có tác
dụng làm hạ đường trong máu và chất béo trong máu.
Càng nhiều ACh, huyết áp càng hạ, máu mỡ hạ, người
không bị bệnh béo phì, cơ thể linh hoạt, trí tuệ sáng
suốt, phục hồi ký ức.
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ĐẶC TÍNH
Hệ thần kinh Tự quản luôn luôn hoạt động, mặc dù bất cứ
lúc nào phần này có thể hoạt động trội hơn phần kia. Mỗi
phần hoạt động đều do những sự xúc cảm/xúc động và thái
độ yên lặng nội tâm. Nói theo tâm lý Phật giáo, nó bị ảnh
hưởng bởi những thái độ tâm lý của cá nhân, như tâm phàm
phu, tâm bậc thánh, tâm Phật, hoặc vọng tâm hay chân
tâm. Thí dụ: lo âu, sợ hãi, sân hận, buồn chán, giận tức, thù
hận, tập trung tư tưởng vào chủ đề hay đối tượng quá mức
thì Giao cảm hoạt động. Thư giãn, thanh thản, bình thản,
thư thái, an vui, hòa thuận, chánh niệm tỉnh giác, tĩnh lặng
thuộc hoạt động của hệ Đối giao cảm.
Nó chuyển hướng máu đến những vùng cần hơn, làm chậm
hay tăng nhịp tim, nhịp thở, điều chỉnh áp suất máu và thân
nhiệt, và tăng hay hạ dịch vị bao tử. Hầu hết sự điều chỉnh
này xảy ra tự động, chúng ta không ý thức biết hay chú ý
đến được. Thí dụ, ít người cảm nhận khi con ngươi giãn ra
hay động mạch co thắt như thế nào.
Cả hai hệ thần kinh đều ảnh hưởng đến các cơ quan bên
trong cơ thể, nhưng cả hai đều hoạt động trái ngược nhau.
Thí dụ, Giao cảm làm cho gia tốc nhịp tim trong khi Đối
giao cảm làm hạ thấp nhịp tim. Tỉnh táo, giao động tâm quá
mức, tỉnh thức ý thức là kích thích Giao cảm. Khi Giao
cảm bị kích thích làm cho gan thoát ra chất đường máu là
glucose. Khi Đối giao cảm bị kích thích làm cho gan tổng
hợp hợp chất glycogen và giữ đường lại trong gan.
Giao cảm làm căng hoạt động thần kinh. Thí dụ như hoạt
hóa cơ bắp bằng những sự tranh tài hay chiến đấu chống lại
đối thủ hoặc trốn thoát kẻ địch hay bơi lội, chạy bộ, đi xe
đạp đường xa, trượt tuyết, trượt băng, tắm hơi. Nói chung,
khi cơ bắp quá căng thẳng, Giao cảm thần kinh hoạt động.
Các môn thể thao làm căng cơ bắp như chơi quần vợt, đá
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bóng, bóng rổ, bóng chuyền, đấu võ, đánh kiếm, và các
cuộc tranh tài trong Thế vận hội.
Những môn bơi lội, chạy bộ, chèo thuyền, đi thuyền buồm,
trượt nước, nếu mỗi ngày đều tập, đều đưa đến căng thẳng
thần kinh. Ngược lại, nếu chúng ta tập mỗi tuần hai hoặc ba
lần thì không tạo ra căng thẳng thần kinh.
Trên phạm vi Thiền, hệ Giao cảm thuộc hoạt động của
Vọng tâm, do Ý căn, Trí năng, và Ý thức khởi động; còn
Đối Giao cảm thuộc phạm vi hoạt động của Chân tâm,
Tánh giác, hay Trí năng Tỉnh ngộ, hoặc đơn niệm biết, chỉ
biết, Thầm Nhận Biết, Tỉnh Thức Biết hay Nhận thức Biết
Không Lời, hoặc Tự ngã Thanh tịnh. Do đó, ta có thể nói,
chức năng của hệ Đối Giao cảm ở mức bình thường là liên
hệ đến kinh nghiệm tôn giáo, ở mức sâu sắc hơn, liên hệ
đến kinh nghiệm tâm linh.
Thí dụ: khi ta tụng kinh, tụng chú, gõ mõ với nhịp điệu đều
đều; tai nghe, chỉ biết nghe; mắt thấy; chỉ biết thấy; không
thêm ý nghĩa gì trong lúc đó về nghe hay thấy, tức thì Đối
giao cảm liền bị tác động.
Thành phần của hai Hệ Giao Cảm và Đối Giao Cảm
I. Hệ Giao Cảm gồm hai chuỗi dây thần kinh đi từ cột
sống ra cơ thể đến các cơ quan khác nhau, cùng giống như
hệ Đối giao cảm là con ngươi, tuyến nước bọt, và những
cấu trúc khác mà chúng kiểm soát được như tim, động
mạch vành tim, phổi, gan bao tử, mật, ruột non, ruột già,
bọng đái, tuyến tụy, tuyến thượng thận, da, mạch máu
ngoại biên. Chuỗi dây thần kinh này nằm trên 2 vùng của
cột sống:
1. Đốt sống ngực: gồm 12 đốt, nằm giữa đốt sống thắt
lưng và đốt sống cổ; liên hệ đến: mắt (con ngươi giãn
nở/mở rộng); nước bọt (khô); nước mắt (khô); phổi (thở
bình thường); tim (làm tăng nhịp tim); gan (làm thoát ra
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đường (glucose) từ trong gan; bao tử (ngăn chận tiêu
hóa); ruột non (làm cho bón); tuyến tụy (tiết ra
glucagon); ruột tuyến thượng thận (tiết ra epinephrine
và norepinephrine).
2. Đốt sống thắt lưng: gồm 5 đốt, nằm ở giữa đốt sống
ngực và xương cùng; liên hệ đến: ruột già, bàng quan
(bọng đái = túi chứa nước tiểu).
Bên trong sợi thần kinh tận cùng của Giao cảm tiết ra
chất thần kinh dẫn truyền1 norepinephrine2 (cũng gọi
là noradrenaline). Chất này đi thẳng vào máu tạo ra sự
kích thích hoạt động hăng say, đôi khi mù quáng, thiếu
bình tĩnh, tay chân run rẩy. Khi bị hoạt hóa nó cũng
kích thích tuyến thượng thận để làm thoát ra
epinephrine3 (cũng gọi là adrenaline). Ngoài ra, trong
vài trường hợp ngoại lệ, tác động tuyến nước bọt và
mạch máu ở cổ, mặt, và cơ xương, tế bào thần kinh
Giao cảm cũng dùng acetylcholine như thần kinh dẫn
truyền.
Điểm quan trọng mà ta cần chú ý là đầu dây thần kinh tận
cùng của hệ Giao cảm liên kết với tuyến Thượng thận.
Tuyến này nằm trên đỉnh của mỗi quả thận. Nó đóng vai trò
quan trọng trong sự hoạt động của hệ Giao cảm đối với sức
khỏe con người. Do đó, tuyến Thượng thận cũng được xem
là một phần của Giao cảm thần kinh vì bên trong ruột tuyến
Thượng thận tiết ra epinephrine.
Khi tâm chúng ta bị những điều kiện bên ngoài kích thích
đưa đến sự nổi sân, bực tức, sợ hãi quá mức, hay đương
đầu với tình trạng khẩn cấp, hoặc đối phó những nguy cơ
mà thiếu bình tĩnh, đó là lúc hệ Giao cảm hoạt động. Hai
chất nước hóa học epinephrine và norepinephrine được dịp
tiết ra để thích nghi hóa với tình trạng tâm lý xúc cảm hay
xúc động của ta vào thời điểm đó.
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Nói chung, bất kỳ lúc nào, tâm trong trạng thái rối loạn,
căng thẳng, bao gồm những sắc thái lo âu, sân hận, sợ hãi,
kinh hoàng, gây hấn; chứng kiến những cảnh rùng rợn,
thảm khốc, Giao cảm thần kinh hoạt động. Nhịp tim sẽ đập
nhanh, huyết áp tăng, đường trong máu tăng.
Trong khi tập thể dục, bơi lội đường dài hay chạy bộ đường
dài (marathon), hoặc những hoạt động cơ thể mãnh liệt
trong các cuộc tranh tài trong Thế vận hội, bộ phận Giao
cảm cũng làm tăng một số điều chỉnh khác. Mạch máu nội
tạng co thắt, mạch máu tim và mạch máu cơ xương giãn ra.
Điều này gây ra ngăn chặn máu cơ xương và đưa đến hoạt
động mãnh liệt của tim. Cuống phổi giãn ra để tăng thông
khí (ventilation). Đó là khí quản mở thông, dưỡng khí vào
ra cuống phổi dễ dàng, và làm cho dưỡng khí chuyển đến tế
bào cơ thể, đưa đến gan thoát ra đường vào máu để cung
cấp cho sự tăng cường năng lượng cần thiết của tế bào cơ
thể. Cùng lúc đó, những hoạt động không cơ bản, như
đường dạ dày, ruột và đường di động nước tiểu tạm thời bị
hãm lại, không chảy ra.
Nó được xếp vào hệ thống Tỉnh Táo.
II. Hệ Đối Giao Cảm gồm một chuỗi dây thần kinh đi từ
trong Cuống não, gọi là thần kinh sọ não (Cranial nerve) và
đường khác nằm phần dưới cột sống. Các nhà khoa học về
thần kinh xếp số thứ tự các chuỗi dây thần kinh đi từ cuống
não gồm các dây:
•

III (3) = Dây thần kinh vận nhãn (Oculomotor nerve),
liên hệ đến cơ mi, cơ mắt, đồng tử (con ngươi).

•

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

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

•

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

•

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

Đầu dây thần kinh của Đối Giao cảm thoát ra
acetylcholine4. Chất này chống lại epinephrine và
norepinephrine.
Hệ Đối Giao cảm đóng vai trò quan trọng trong việc điều
hòa hệ thống tim mạch.
VAI TRÒ CỦA HỆ ĐỐI GIAO CẢM
Đối giao cảm hoạt động trong tình trạng không căng thẳng.
Đôi khi nó được gọi là hệ thống “nghỉ ngơi và tiêu hóa.”
Lý do là hoạt động chính của nó là tiêu hóa và bài tiết phân
và nước tiểu (Điều này giải thích vì sao nghỉ ngơi sau bữa
ăn là điều tốt nhất). Hoạt động của nó được minh họa tốt
nhất trong một người nghỉ ngơi sau bữa ăn chính và xem
báo. Vì thế nó được xếp vào hệ thống Trầm Lặng. Khi “tâm
ba thời” (gồm quá khứ, hiện tại và tương lai) không khởi,
chỉ có “tâm ở đây và bây giờ” thì nó có mặt.
Nó làm chậm nhịp tim và giảm sức co thắt tim; nhịp tim và
nhịp thở được điều hòa ở mức độ bình thường. Áp suất máu
giảm, đi đến bình thường; máu đưa nhiều vào đường dạ dày
ruột non làm hoạt hóa tiêu hóa thức ăn; hoạt hóa tuyến
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nước bọt; máu bơm lên não nhiều; da ấm; con ngươi co thắt
lại; bảo vệ hệ thống miễn nhiễm.
Đối giao cảm phụ trách trạng thái yên lặng và thư giãn của
Tâm. Nói theo ngôn ngữ Thiền, nó chịu ảnh hưởng Trí
năng tỉnh ngộ, Biết không lời, Thầm nhận biết, Tỉnh thức
biết, Tuệ trí không lời, Nhận thức không lời, Chân tâm,
Tánh giác hay “Ông chủ.” Đối với kinh nghiệm tâm linh,
nó đóng vai trò chính. Thí dụ, bằng những phương thức
Thiền Định hay Thiền Huệ, ta có khả năng làm cho tâm trở
nên yên lặng trong trạng thái Chỉ (Samatha) hay tâm định
vững chắc, trong trạng thái Định (Samādhi).
Ngoài ra, trên phương diện kinh nghiệm tôn giáo, bằng sự
tụng kinh, gõ mõ, trì chú, cầu nguyện, lần tràng hạt, niệm
danh hiệu Phật, từ một người đến nhiều người cùng tụng
trong một lúc, Đối giao cảm cũng bị tác động. Kết quả của
sự tác động này giúp cân bằng chức năng Thần kinh Tự
quản. Chỉ vì trong lúc đó nội tâm người thực hành hoàn
toàn không bị căng thẳng mà an tịnh. Trong trường hợp này
tuy có niệm được phát ra, nhưng niệm đó không tác động
trí năng méo mó, ý thức phân biệt, hoặc suy nghĩ tính toán.
Trái lại, nó chỉ là một loại niệm với nhịp điệu đều đặn mà
không mang ý nghĩa khêu gợi nội dung xung đột. Do đó, nó
không tạo ra sự kích thích Giao cảm thần kinh mà kích
thích Đối giao cảm.
Khi Đối giao cảm hoạt động, đưa đến đầu dây thần kinh tiết
ra acetylcholine. Tác dụng của chất nước hóa học này làm
cho áp suất máu, nhịp tim, và nhịp thở được điều hòa dưới
mức độ bình thường; đường dạ dày ruột non hoạt hóa tiêu
hóa thức ăn và da ấm; mắt khép lại, con ngươi co thắt lại,
nước bọt chảy ra; trí nhớ phục hồi, trí năng linh hoạt, cơ thể
nhẹ nhàng.
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VAI TRÒ CỦA GIAO CẢM
Hệ Giao Cảm (HGC) thường chỉ cho hệ thống chiến đấu
hay tháo chạy (“fight-or-flight”), hoảng sợ (fright) và tình
dục. Nó chịu ảnh hưởng của Ý căn, Trí năng, và Ý thức.
Trên nguyên tắc, hệ Giao cảm chịu trách nhiệm điều hòa
nhiệt độ, thiết lập thái độ đối xử và gây hấn, giãn con
ngươi, làm lông tóc dựng đứng và kiểm soát sự phân phối
máu khắp cơ thể bằng cách giãn hay căng mạch máu. Khi
một người hoạt động, HGC phân phối máu để cơ thể và tứ
chi nhận nhiều chất dinh dưỡng. Khi cơ thể hoạt động,
HGC cảm tác động tuyến mồ hôi làm tiết ra mồ hôi.
Hệ Giao cảm cũng đóng vai trò biểu lộ tâm lý xúc cảm
ngấm ngầm, ray rứt (“tùy miên”), những nỗi thống khổ, lo
âu, sợ hãi, kinh hoàng, và căng thẳng thần kinh như xem
phim ma, phim khủng bố, hội ngộ người yêu sau nhiều năm
xa cách, những trạng thái tỉnh táo quá mức, vui quá mức và
đáp ứng những tình trạng khẩn cấp. Đặc biệt, khi một
người thường xuyên lo âu và sợ hãi về điều gì, tuyến Ức sẽ
bị teo lại, đưa đến hệ miễn nhiễm bị hư.
Khi thường xuyên tập trung sự chú ý quá mức vào đối
tượng, khi nổi cơn giận, bực tức, hoặc cáu kỉnh, phẫn uất,
hay gây sự với người khác, mức độ norepinephrine tiết ra
nhiều. Trong lúc đó sợ hãi, kinh hoàng, lo âu, xúc động thì
epinephrine tiết ra. Năng lực của HGC là chuẩn bị cho cơ
thể hành động hay đối phó với vấn đề nghiêm trọng nào đó.
Nó liên kết với Não và tuyến Thượng thận. Nhưng HGC
nhận tín hiệu từ Dưới Đồi. Dưới Đồi nhận tín hiệu từ Ý
căn, Trí năng, hay Ý thức. HGC hoạt động khi chúng ta bị
kích thích hay đương đầu với tình trạng khẩn cấp hoặc
nguy cơ. Tim đập nhanh; thở gấp hơn, sâu hơn; huyết áp
tăng; căng cơ bắp; da lạnh, đổ mồ hôi; và con ngươi giãn ra
đó là dấu hiệu vận động của hệ giao cảm. Dấu hiệu này nếu
thường trực kéo dài, đưa đến sự mất quân bình cơ thể, tạo
ra nhiều chứng bệnh cho cơ thể như mất ngủ, cao máu, mệt
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mỏi, tim mạch, táo bón, và đặc biệt là tăng độ đường nhiều
trong máu, cuối cùng đưa đến bệnh tiểu đường, bệnh suy
nhược thần kinh, bệnh tim mạch, bệnh đường ruột.
TÓM KẾT
1. Tự quản có nghĩa tự quản trị. Nó được hiểu là hệ thần
kinh “độc lập.” Hệ Thần kinh Tự quản cung cấp liên tục
và tự động kiểm soát những hoạt động nội tạng, điều
hợp những chức năng bình thường của hệ thống tim
mạch, tiêu hóa, bài tiết và tái sản xuất mà không cần sự
cố gắng của ý thức.
2. Được gọi là “tự quản” vì phần lớn những chức năng
của hệ thần kinh này ngoài sự kiểm soát có ý thức của
con người. Trong khi chúng ta có thể bằng ý muốn để
kiểm soát cơ xương, trái lại, bằng ý chí để kiểm soát cơ
bao tử và cơ tim thì không đạt được điều này. Phần này
do Thần kinh Tự quản phụ trách.
3. Tuy nhiên, hệ Thần kinh Tự quản luôn luôn bị tác động
bởi Dưới Đồi (Hypothalamus). Và Dưới Đồi bị ảnh
hưởng bởi 1 trong 3 Sắc Thái Biết: (1) Biết của Thức,
(2) Biết của Ý, và Biết của Tánh Giác. Đây là điều
chúng ta cần lưu ý. Do đó, bằng những phương pháp
trong Thiền và kết hợp với kỹ thật thực hành, ta có khả
năng kiểm soát được hoạt động của hệ Giao Cảm Thần
Kinh, làm cho hệ Đối Giao Cảm hoạt động tốt hơn.
Qua đó, ta sẽ kinh nghiệm được giá trị của Thiền đối
với đời sống con người.
4. Hệ Thần Kinh Tự Quản gồm tất cả tế bào thần kinh
mang thông tin giữa hệ Thần kinh Trung ương và tất cả
cơ quan bên trong cơ thể (các tuyến và cơ trơn như tim,
và hệ thống tiêu hóa).
Nó gồm 2 nhánh: Giao cảm (GC) và Đối giao cảm
(ĐGC). Cả 2 phần này hoạt động hoàn toàn trái ngược
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nhau, nhưng cả hai tham dự trực tiếp vào việc kiểm
soát, điều hòa, và hợp nhất hoạt động cơ trơn, cơ tim và
các tuyến trong cơ thể. Nó cần thiết cho những chức
năng như thở và bảo đảm sự tuần hoàn máu. Nhưng nó
cũng quan trọng trong kinh nghiệm khác nhau của các
sắc thái xúc cảm.

Hệ Thần Kinh Tự Quản
The Autonomic Nervous System

Hệ Giao Cảm

Hệ Đối Giao Cảm

Sympathetic Division

Parasympathetic Division

Norepinephrine

Acetylcholine

Sơ đồ 1: Hệ Thần kinh Tự Quản

Acetylcholine (ACh) là thần kinh dẫn truyền chính
trong Đối giao cảm thần kinh. Trong lúc đó
Norepinephrine (NE) là thần kinh dẫn truyền chính
của Giao cảm thần kinh. Cả hai đối nghịch nhau.
5. Giao Cảm (GC) bận rộn, hoạt hóa cơ thể khi bạn chiến
đấu hay nổi sân, lo âu hay sợ hãi, xúc cảm mãnh liệt
hay uất cảm (stress). Tác dụng của GC là làm tiêu hao
năng lượng. Trong kinh nghiệm tranh chấp với đời,
tranh chấp với đạo, GC đóng vai trò chính. Trong nỗ
lực tối đa hay cố gắng tối đa để làm việc gì, hoặc xem
thân này như chết rồi để dồn hết nỗ lực vào việc dụng
công hành thiền, thì nó cũng đóng vai trò chính. Đó là
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GC tiết ra chất nước hoá học norepinephrine để kích
thích ruột tuyến thượng thận. Càng kích thích, ruột
tuyến thượng thận càng tiết ra 2 chất nước hóa học NE
và EN. Cuối cùng đưa đến áp suất máu tăng, nhịp tim
đập nhanh; hệ thống tuần hoàn máu đi lệch hướng từ bộ
phận tiêu hóa đến não và cơ bắp; chất máu mỡ tăng,
gan không giữ đường được; đưa đến lượng đường trong
máu tăng và cuối cùng ta bị tiểu đường bị bệnh uất cảm
(stress), và những thứ bệnh tâm thể khác như cao máu,
tiểu đường, liệt rung, mất ký ức, trầm cảm, v.v…
Giao cảm mang tín hiệu nói cho cơ thể biết là phải
chuẩn bị để đối phó với tình trạng nguy cơ sắp xảy ra,
để sẵn sàng hành động nhanh chóng hay để tích cực
chống trả lại điều gì hoặc phản ứng lại những điều do
ngũ quan (mắt, tai, mũi, lưỡi, da) thu vào. Trong sự đáp
ứng các thông tin từ giao cảm thần kinh, tim đập nhanh,
thở nhanh, con ngươi mở rộng, và bao tử không làm
việc (ngưng tiêu hóa, ăn không tiêu). Giao cảm cũng
nói cho hệ nội tiết bắt đầu bơm chất nước hóa học vào
dòng máu để tăng cường sức mạnh phản ứng của các
sắc thái tâm hành hay tâm sở dưới dạng khẩn trương.
Trong phần lớn những tiến trình sinh lý cơ thể đều do
hệ giao cảm thần kinh đóng vai trò phân phối và tham
dự khắp cơ thể. Lý do là sợi thần kinh Giao cảm liên
kết với từng cơ quan nội tạng như tim, cuống phổi, bao
tử, thận, tuyến thượng thận, ruột... GC cũng liên kết với
tuyến mồ hôi, mạch máu ở phần ngoại biên cơ thể.
Chính vì thế GC cũng chịu phần nào trách nhiệm gây ra
bệnh tật cho nội tạng, thí dụ như loét bao tử, cao máu,
ung thư. Nhưng ngược lại, chính GC cũng có khả năng
điều chỉnh bệnh nội tạng tức thời và lâu dài, như hạ
huyết áp, chữa tiêu chảy, giảm loét bao tử, trừ hen
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suyễn, cảm cúm... nếu ta biết cách sử dụng nó trong
việc Thở chữa bệnh theo Khí công.
6. Đối Giao Cảm (ĐGC) cũng liên lạc cùng cơ quan như
Giao Cảm, nhưng nó gây ra hiệu ứng trái ngược, thay vì
gây hại, ĐGC làm lợi cho nội tạng; thay vì tiêu hao,
ĐGC bảo tồn năng lượng. ĐGC làm cho cơ thể nghỉ
ngơi sau khi căng thẳng thần kinh và phục hồi sức khỏe
cho cơ thể. Trong kinh nghiệm tôn giáo (qua trạng thái
tụng Kinh, trì Chú, niệm Phật, cầu nguyện với nhịp điệu
đều đặn) và kinh nghiệm tâm linh, ĐGC đóng vai trò
chính là làm cho nhịp tim đập bình thường, cơ bao tử
thư giãn, tiêu hóa bình thường, thở chậm xuống. Khi
ĐGC hoạt động, con ngươi thu nhỏ lại, mắt tự động
khép-mở, nước bọt chảy nhiều và loãng. ĐGC tiết ra
ACh để chống lại NE và EN, bảo tồn năng lượng và
nhiên liệu cho cơ thể. Nhờ thế, máu mỡ và đường trong
máu được hạ thấp xuống.
7. Tuy đối nghịch với nhau: một tĩnh, một động; hễ hệ này
tăng thì hệ kia giảm, nhưng cả hai hệ GC và ĐGC đều
tương tác với nhau trong hoạt động đều đặn hằng ngày
của con người. Trái lại, nếu không ý thức đúng vai trò
của riêng hai hệ GC và ĐGC, ta có thể tham dự vào
những hoạt động làm tăng cường sự hoạt động thường
trực của hệ GC trong trạng thái tỉnh táo quá mức. Kết
quả ta sẽ bị bệnh tâm thể hay bệnh uất cảm do chất
nước hóa học được tiết ra từ GC thần kinh. Thí dụ,
khiêu vũ, chạy bộ đường dài, bơi lội đường xa, cử tạ,
làm việc bằng trí óc hay tay chân quá sức. Đặc biệt
trong khi thực hành thiền, nếu ta cố gắng quá mức vào
chủ đề dụng công như đì thân qua cách điều thân, đì
tâm qua cách tập trung tư tưởng vào đề mục đến độ
căng thẳng thần kinh (như mèo rình chuột) cũng đưa
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đến bị bệnh tâm thể, vì ta đã vô tình kích thích hệ GC
thần kinh.
Có nhiều mức độ kiểm soát và hợp nhất bên trong cột
sống và Cuống não. Phản ứng nội tạng trong cột sống
và phía dưới Cuống não cung cấp đáp ứng tự động để
kích thích riêng biệt có thể ngăn chận hay làm dịu, hoặc
làm cho dễ dàng là do những trung tâm cao cấp bên
trong giữa não, đặc biệt là Dưới Đồi (Hypothalamus).
Trong đó vai trò chính là Tự ngã/Ta/Tôi/Chúng ta. Ta
là “nhạc trưởng” và cũng chính Ta là người thưởng
thức những khúc nhạc do Ta điều khiển 6 tay chơi nhạc
là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý.
8. Trong những người mà GC thường hoạt động thì miệng
khô, bàn tay ướt (palms moist), tim đập nhanh cho dù
trong lúc nghỉ ngơi. Còn người mà ĐGC thường hoạt
động tim đập chậm, hệ thống tiêu hóa hoạt động tốt.
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Để quí vị có khái niệm tổng quát về hoạt động của ĐGC
Thần Kinh và GC Thần Kinh, chúng tôi lập sơ đồ dưới đây:
Đại Cương Tác Dụng Đối Giao Cảm và
Giao Cảm Thần Kinh vào Nội Tạng
Hệ Giao Cảm

Hệ Đối Giao Cảm

Sympathetic Division

Parasympathetic Division

Cuối dây thần kinh tiết ra

Cuối dây thần kinh tiết ra

Acetylcholine

Norepinephrine
• Đáp ứng chiến đấu hay tháo
•
•

•

•

•

chạy.
Sân hận và hoảng sợ.
Gia tốc tim. Thở nhanh. Con
ngươi mở rộng. Tăng mồ hôi.
Không chảy nước bọt.
Giảm chức năng tiêu hóa của
bao tử và tuyến tụy. Ức chế
bọng đái.
Hệ thống tuyến nội tiết bắt
đầu bơm chất hóa học vào
máu để tăng cường những
phản ứng.
Sợi thần kinh giao cảm liên
kết với cơ quan nội tạng bên
trong cơ thể.

•
•
•
•

•
•
•

Nghỉ ngơi, tiêu hóa, ngủ.
Duy trì nhịp tim, thở
chậm.
Chậm nhịp tim. Tim trở
lại bình thường
Con ngươi thu hẹp, mắt
tự động khép; chảy nước
mắt.
Nước bọt chảy ra nhiều
và loãng.
Tăng chức năng tiêu hóa
của bao tử.
Trừ đường trong gan.

Norepinephrine tác động vào ruột thượng thận làm tiết ra epinephrine
(EN) và norepinephrine. Cả 2 chất này vào máu làm tim đập nhanh lên;
run tay; mồ hôi đổ; tâm tán loạn… Không sợ chết trước nguy hiểm. Cả
2 tạo ra chất béo trong máu. Đặc biệt, với tác động của EN, gan không
giữ đường, làm đường thoát ra đi vào máu đưa đến năng lực tăng lên,
nhưng nhiều quá đưa đến bệnh.

Sơ đồ 2: Đại cương tác dụng vào Đối giao cảm Giao cảm
thần kinh vào Nội tạng
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CHÚ THÍCH
1. Thần kinh dẫn truyền (Neurotransmitters) =
Nhóm chất nước hóa học của tế bào thần kinh dùng để
truyền đạt thông tin hay mang tín hiệu từ tế bào thần
kinh này đến tế bào thần kinh khác trong não. Thần
kinh dẫn truyền hoạt hóa hầu hết tế bào não (neurons).
Khả năng cảm thấy, cảm nhận, suy nghĩ, di động, hành
động, và phản ứng đều tùy thuộc vào sự cân bằng hay
mất cân bằng của thần kinh dẫn truyền trong hệ thống
thần kinh.
Tùy theo cấu trúc chất nước hóa học căn bản bên trong
tế bào thần kinh, các nhà não học xếp nhiều loại thần
kinh dẫn truyền: Norepinephrine, Epinephrine,
Acetylcholine, Dopamine, Serotonin, và Histamine.
Nhưng phần lớn những cơ quan của cơ thể nhận hai
chất acetylcholine và norepinephrine. Đó là thông qua
sự biểu lộ 1 trong 2 sắc thái Vọng tâm và Chân tâm,
dưới sự có mặt của “tự ngã thanh tịnh” hay “tự ngã giao
động.”
2. Norepinephrine: Chất nước hóa học được tiết ra từ
tận cùng dây Giao cảm thần kinh và cũng được mang từ
thùy trước tuyến Yên, nơi đây nó làm thoát ra chất nước
hóa học tên “ACTH” (Adrenocorticotrophic hormones).
Chất này là một loại nội tiết tố (hormone) có chức năng
kéo dài đáp ứng uất cảm (stress). Khi tiết ra, nó theo
máu, truyền đến ruột Thượng thận (Adrenal medulla).
Nơi đây, ruột Thượng thận tiết ra thêm norepinephrine
và epinephrine. Cả hai chất này làm tim đập nhanh,
máu tăng áp suất. Ở Cuống não, Nhân Lục (locus
coeruleus) cũng có sản xuất nhiều norepinephrine.
Norepineprine cũng có từ trong ruột tuyến Thượng
thận, theo máu truyền đến trung khu thần kinh, tạo ra sự
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rối loạn tâm, đặc biệt là bệnh buồn chán cực độ, gọi là
bệnh “trầm cảm.” Khi sân hận, cáu kỉnh, bực tức, tỉnh
táo, tỉnh thức ý thức, từ đầu dây thần kinh tận cùng của
Giao cảm thần kinh, norepinephrine được tiết ra.

Hình 2: Hệ thống Norepinephrine
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Chức năng của norepinephrine (NE):
• Làm tăng chất béo trong máu;
• Gây ra rối loạn tâm;
• Nếu quá nhiều NE, có khả năng đưa đến bệnh trầm cảm
(depression) và bệnh mất khả năng xét đoán: khi vui,
khi buồn quá mức, đôi khi có những ảo giác phô trương
về cá nhân mình có những tài năng đặc biệt nào đó, gọi
là loạn tâm thần hưng cảm (manic-depressive
psychosis).
•

Ngoài ra, NE không những làm cho huyết áp nâng cao
mà còn làm cho tĩnh mạch co thắt. Nhưng nếu tiết ra ít,
NE sẽ giúp ích cho việc học được phát triển và ký ức
hoạt động tốt.

3. Epinephrine: Chất nước hóa học được tiết ra từ bên
trong ruột tuyến Thượng thận để đáp ứng tín hiệu từ
Giao cảm thần kinh của hệ Thần kinh Tự quản. (Ruột
tuyến Thượng thận tiết ra khoảng 75-80% là
epinephrine, số còn lại là norepinephrine).
Nguyên nhân Epinephrine tiết ra do:
• Đáp ứng Uất cảm (Stress) như căng thẳng thần kinh
về công việc gì;
• Tập luyện quá sức chịu đựng của cơ thể;
• Xúc cảm sợ hãi và lo âu;
• Đáp ứng trước tình huống nguy kịch làm căng thẳng
Giao cảm thần kinh.
Nhiệm vụ:
• Epinephrine tác động trên cơ tim (cardiac muscle)
làm cho nhịp tim tăng: đập nhanh hay hồi hộp. Nếu
quá nhiều epinephrine tiết ra, nó có khả năng gây
trụy tim (cardiogenic shock). Đây là trạng thái máu
từ tĩnh mạch trở về tim bị giảm đột ngột. Vì vậy,
khi sợ hãi xuất hiện, epinephrine liền tiết ra nhiều
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và làm cho tim đập nhanh hơn, mặt xanh, có cảm
giác tay chân lạnh.
Khi sân hận cả hai chất epinephrine và
norepinephrine đều tiết ra. Cả hai chất này đều là
chất béo (lipid), tạo ra máu mỡ. Khi sợ hãi và lo âu,
hoặc có trạng thái tâm lý như chạy trốn điều gì, cơ
thể con người bị tiêu hao năng lượng.
Epinephrine từ ruột Thượng thận hoạt hóa số lượng
cần thiết cho sự điều chỉnh bên trong trạng thái tâm
lý xúc cảm gây nên. EN đưa đến thân nhiệt tăng,
đường trong máu xuống thấp mức bình thường, thở
ngắn.
Nếu người lo âu hay hoảng sợ cảm thấy cần được
giúp đỡ để điều chỉnh hoàn cảnh đang lâm vào tình
trạng nguy kịch, thần kinh họ vẫn còn căng thẳng,
nhưng nếu họ được giúp đỡ hay giải quyết được
tình trạng khốn khó, thần kinh bắt đầu được cân
bằng. Bằng phương pháp Thở Hai Thì, ta có thể tạo
ra sự cân bằng thần kinh ngay tức khắc. Qua đó,
huyết áp sẽ hạ, máu mỡ hạ, đường trong máu hạ, và
cuối cùng đường trong máu, máu cao, và máu mỡ sẽ
trở lại bình thường.

4. Acetylcholine (ACh). Chất này được tiết ra từ nhiều
nơi trong cơ thể. Nó là chất tổng hợp của 2 chất choline
và acetylcoenzyme A. ACh có trong tế bào não vùng
vận động ở Vỏ não và đầu dây tận cùng của ĐGC thần
kinh. Đặc biệt, acetylcholine cũng được tiết ra từ GC
thần kinh để kích thích tuyến mồ hôi. Ngoài ra, ở giữa
não thuộc Đồi Thị, như Hạt nhân Vách Trong (Medial
Septal Nucleus), và Dưới Đồi, như Hạt nhân Nền
("basal nucleus"), và Hạch Phức Hợp ở vòm Cầu Não
(Pontomecencephalo-tegmental complex) cũng có chứa
ACh.

Chương III: KIẾN THỨC KHOA HỌC

123

Chức năng của Acetylcholine:
• Phục hồi ký ức hay tăng cường ký ức và học hỏi.
(Trong bệnh từ lần mất trí nhớ, chức năng trí năng
bị giảm, và năng lực nhận thức từ lần kém đi, gọi là
bệnh “Alzheimer” là do thiếu acetylcholine ở Vỏ
não); trái lại, quá nhiều cortisol, đưa đến mất ký ức.
• Trí năng bén nhạy.
• Cơ thể linh hoạt, cơ xương mạnh khỏe.
• Tăng cường đường tiểu, tiện.
• Giảm áp suất ở bệnh mắt (Glaucoma).
• Chữa được huyết áp cao.
• Chữa được bệnh co thắt khí quản, gây ra khó thở.
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PHỤ CHÚ - ĐẠI CƯƠNG NHỮNG CHỨC NĂNG HỆ
THẦN KINH CON NGƯỜI
Hệ thần kinh con người tuy rất phức tạp, song trên căn bản
tổ chức, nó rất đơn giản. Nó gồm hai hệ: Hệ thần kinh
Trung ương và hệ thần kinh Ngoại biên.
Hệ thần kinh Trung ương bao gồm: não bộ, tế bào não, và
cột sống. Hệ thống này gồm tất cả dây thần kinh liên kết
với não bộ và tủy sống đến phần còn lại của cơ thể. Nó là
trung tâm truyền đạt những tiến trình biểu lộ các sắc thái
Vọng tâm và Chân tâm. Mỗi thái độ, nhân cách hay hành
động, tư tưởng, cảm thọ, cảm giác, xúc cảm mà ta biểu lộ
hay kinh nghiệm được đều thông qua nó. Trong đó vai trò
quan trọng nhất là Não bộ.
Não bộ được xem là nơi mà Tâm, Ý, Thức, và Tánh giác gá
nương. Não bộ bị tổn thương, Tâm, Ý, Thức, và Tánh giác
không thể đóng đúng vai trò của nó. Não bộ hoạt động như
là trung tâm điều khiển tất cả loại vọng tâm và chân tâm,
nhận thức có lời và nhận thức không lời. Toàn bộ cơ chế
Tâm, Ý, Thức, và Tánh giác phải nhờ não bộ mới biểu lộ
các sắc thái phiền não, khổ đau, thanh thản, ngộ, đốn ngộ,
và chứng ngộ. Không có Não bộ, tiềm năng giác ngộ không
có điều kiện phát huy. Đây là lý do vì sao Đức Phật Thích
Ca xem thân người là quí.
Hệ Ngoại biên nằm ngoài hệ thần kinh Trung ương, nó liên
kết với hệ thần kinh Trung ương đến phần tận cùng của cơ
thể. Hệ Ngoại biên gồm những tế bào não giác quan mang
thông tin đến hệ thần kinh Trung ương từ những thụ thể
cảm giác (sensory receptors) của cơ thể và tế bào não vận
động mang thông tin từ hệ thần kinh Trung ương đến cơ
bắp và các tuyến. Hệ Ngoại biên gồm hai phần: hệ Thần
kinh Thân thể (Somatic nervous system) và hệ Thần kinh
Tự quản (Autonomic nervous sytem). Hệ thần kinh Thân
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thể truyền những cảm giác từ ngoại trần vào hệ thần kinh
Trung ương. Hệ thần kinh Tự quản thì kiểm soát cơ bắp của
các cơ quan nội tạng và các tuyến.
Hệ thần kinh Thân Thể (the Somatic Nervous System) gồm
dây thần kinh vận động nó điều khiển hay kiểm soát cơ
xương và sợi thần kinh cảm giác. Acetylcholine có trong
sợi thần kinh này.
Hệ thần kinh Ngoại Biên gồm những mô thần kinh nằm ở
vùng ngoài hệ thần kinh, nên gọi là “ngoại biên.”
Tác Dụng Đối Giao Cảm và Giao Cảm Thần Kinh
vào Nội Tạng và Các Tuyến
Mục Tiêu

Tuyến nước mắt
Cơ mí mắt
Con ngươi
Tuyến nước bọt
Cơ khí quản và
cuống phổi
Cơ tim
Mạch máu động
mạch vành tim
Da
Mạch máu

Đối Giao Cảm
(Tiết ra Acetylcholine)

Chảy nước mắt
Nặng, thu nhỏ lại; nhìn
gần; khép tự động
Con ngươi thắt lại
Chảy nhiều và loãng
Đường khí quản thắt
lại; thu nhỏ lại, thở khẽ,
tịnh tức
Giảm tốc độ, nhịp đập
chậm lại
Giãn nở
Không ảnh hưởng
Không ảnh hưởng

Gan

Trữ đường (glucose),
không ảnh hưởng

Ruột

Vận động ruột nhanh
lên

Giao Cảm
(Tiết ra Norepineprine)

Không ảnh hưởng
Không ảnh hưởng
Mở
Khô miệng
Đường khí quản thư
giãn, mở rộng, thở bình
thường
Gia tăng tốc độ nhịp
tim; rối loạn nhịp
Thắt lại
Mạch máu bị thắt lại
Mạch máu giản nở;
tăng huyết áp; trệch
hướng máu đến não và
tim
Epinephrine kích thích
gan làm tăng đường vào
máu
Ruột già và hậu môn:
thu lại
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Thận

Co lại, làm cho mật tiết
ra
Không ảnh hưởng

Thượng thận

Không ảnh hưởng

Tuyến tụy

Kích thích, tiết ra
insulin và enzymes
Kích thích thắt lại

Túi mật

Cơ bọng đái
Tuyến mồ hôi
Bao tử
Hoạt động nội
tâm

Không ảnh hưởng
Tăng sự co bóp và tăng
số lượng enzymes tiêu
hóa
Bình thản, thanh thản,
thư thái, yên lặng.
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Làm co mạch máu,
giảm đi tiểu
Kích thích ruột thượng
thận, tiết ra Epinephrine
và Norepinephrine
Kích thích, tiết ra
glucagons
Thư giãn cơ thành bọng
đái
Tăng mồ hôi
Mạch máu thắt lại,
giảm số lượng enzymes
tiêu hóa
Tỉnh táo, lo âu, sợ hãi,
sân hận, buồn; tùy miên
(những trạng thái tâm lý
xúc cảm)
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Bài 3
ĐIỆN NÃO ĐỒ
Bản tóm tắt
Mượn thiết bị khoa học để nhìn thấy Tâm
Thông thường, bằng hai mắt thường, người bình thường
không thể nhìn thấy hình dáng Tâm như thế nào và màu sắc
của nó ra sao. Ngày nay, bằng kính hiển vi điện tử hay
bằng máy PET1 hoặc máy chụp hình não bộ fMRI, và máy
đo Điện Não Đồ, với hai mắt thường chúng ta có khả năng
nhìn hoạt động của Tâm và theo dõi hoạt động của nó dưới
nhiều dạng khác nhau trên các vùng ở Vỏ não, qua máy vi
tính. Đây là kết quả của những công trình nghiên cứu (the
research works) và thiết lập của các nhà khoa học từ thế kỷ
19 đến cuối thế kỷ 20, và đầu thế kỷ 21.
Ngày nay với những thiết bị tối tân hoặc đơn giản, các nhà
khoa học về não (Brain scientists) đã chứng minh con
người có khả năng nhìn thấy được những dòng suy nghĩ,
cảm thọ (feelings), ý thức, nhận thức, và tri giác
(perceptions) của mình trên máy vi tính thông thường. Chỉ
vì hầu hết suy nghĩ, cảm thọ, ý thức, nhận thức, và tri giác
của con người đều phát ra những loại sóng não2 khác nhau,
nên con người có thể dùng máy để chụp, để đo, và nhìn
thấy các loại sóng não đó hiện lên trên màn ảnh máy vi
tính.
Các loại sóng não này phát ra xung lực thần kinh (nerve
impulses), được gọi là điện thế (action potentials). Điện
thế này di động ngang qua Vỏ não và truyền vào (transmit
into) Hệ thống Viền não (the Limbic system) qua hệ thống
sợi thần kinh (nerve fibers) hay hệ thống Trục (the system
of axons).
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Vỏ não (Cerebral cortex) là một cơ chế gồm nhiều định khu
(areas) hay vùng (regions). Các định khu đó chứa nhiều
chức năng tâm lý, sinh lý, lý trí, tri giác, ý thức, nhận thức,
suy nghĩ, vận động, cảm thọ, ngôn ngữ, sáng tạo, nghệ
thuật, ký ức vận hành, trí năng, trí thông minh, và trí tuệ
tâm linh (spiritual insight-wisdom). Để dễ phân biệt chức
năng các định khu đó, các nhà khoa học về Não (Brain
scientists) đã phân
chia Vỏ não thành 4
thùy (lobes) với
những chức năng
khác nhau (Xem
hình số 1).
1) Chức năng thùy
trán não phải (right
frontal lobe brain
function) liên hệ đến
ý
thức
Hình 1: Vị trí 4 Thùy
(consciousness), não
trái liên hệ đến Ý căn (mind-base), và Trí năng (intellect).
Cả 3 vùng này đều do cái Ta làm chủ thể. Đặc biệt cả 3
vùng đó luôn luôn
kết hợp với ngôn
ngữ là tầm (vitakka)
và tứ (vicAra) để
tạo
ra trạng thái
biết có lời (verbal
knowledge).
Đối
với Thiền Phật giáo,
3 vùng này là
chướng ngại của
người thực hành
Hình 2: Vị trí 4 Tánh
Định
(SamAdhi). Vì Định là trạng thái biết không lời của tánh
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giác (wordless awareness of the nature of awareness). Khi
người thực hành Định và có kinh nghiệm Định vững chắc,
tâm ngôn (chattering mind) hay ý ngôn (mental murmur),
hoặc sự đối thoại thầm lặng bên trong (inner silent
dialogue), tức là mình nói chuyện với mình (we talk to
ourselves) sẽ không còn tự do khởi lên như trước nữa.
2) Chức năng của thùy Chẩm liên hệ đến cái thấy (the
Seen) và Tánh Thấy (the nature of seeing).
3) Thùy Thái dương liên hệ đến cái nghe (the Heard) và
Tánh Nghe (the nature of hearing).
4) Riêng thùy Đỉnh đóng 2 vai trò quan trọng:
•

liên hệ đến sự xúc chạm (the Touch) của 3 giác quan:
mũi, lưỡi da, và Tánh Xúc Chạm ( Xem hình số 2),

•

liên hệ đến Tánh Nhận Thức Biết (the nature of
cognitive awareness) để kiến giải môi trường chung
quanh, qua sự truyền thông tin đến vùng Wernicke.
Tiếp theo, từ vùng Wenicke truyền đến vùng Broca...
(xem hình số 3).
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Hình 3: Đường Mòn Ngôn Ngữ

Trong não bộ con người, 2 vùng này lập nên trung tâm Kš
mã và Giải mã (encoding and decoding centers) những tín
hiệu do các giác quan con người tiếp xúc đối tượng bên
ngoài hay bên trong cơ thể truyền đến. Nếu biết khai triển
đúng chức năng Ký mã (encoding function) của vùng
Wernicke và Giải mã (decoding function) của vùng Broca,
người thực hành thiền sẽ nhận ra giá trị tâm linh (the
spiritual value) trong Thiền Phật giáo (Buddhism
Meditation) đối với con người của thế kỷ 21.
Trong Thiền Phật giáo, cả 3 thùy nói trên đều liên hệ đến 4
Tánh (four Natures) và 2 sắc thái Tâm cao thượng (the two
shades of noble mind): tâm của bậc Thánh (the mind of the
Sage), và tâm Phật (Buddha mind) hay là Tâm Như (Xem
hình số 4). Chúng đóng vai trò quan trọng đối với người
thực hành thiền muốn tiến sâu vào việc khai triển năng lực
tâm limh của chính mình để kinh nghiệm thoát khổ, giác
ngộ, và giải thoát ngay trong đời này.
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Hình 4: Kết qủa chụp hình não bộ của Thầy Thông Triệt, hình 4 Tánh

GIỚI THIỆU
Lui về quá khứ
Trở lui những thế kỷ về trước, khi
hoạt động điện tử chưa hình thành,
nếu cho rằng tâm phi vật chất như
vào thế kỷ 17, ông René Descartes
(1596-1650), nhà Toán học và Triết
học Pháp, đã công bố thì rất đúng.
Vì chúng ta không nhìn thấy hình
dáng Tâm ra sao, sự tương tác giữa
Tâm và Não như thế nào, và Tâm
René Descartes (1596-1650) tác động ra sao đến hệ thống Thần
kinh Tự quản, hệ thống ký ức, hệ thống tuyến nội tiết và
nội tạng. Tuy nhiên, nếu cho rằng vì Tâm phi vật chất nên
nó không có nơi xuất phát thì quan điểm này hoàn toàn sai.
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Lý do, nếu không có nơi xuất phát, vậy tại sao có những
nỗi buồn, khổ, vui, cười, hân hoan, sân hận hiện trên gương
mặt ? Giống như trường hợp một người khi nghe điện
thoại, nghe radio hoặc nghe băng cassette và xem truyền
hình, người ấy muốn tìm người nói trong điện thoại, người
phát ngôn trong radio hay máy cassette, hoặc máy TV, thì
người ấy không bao giờ thấy được những nhân vật trong
đó. Nhưng nếu cho rằng các âm thanh được nghe và hình
ảnh được thấy không phải ở trong ống nghe điện thoại,
trong máy radio, máy cassette hay TV phát ra vì trong đó
không có người, thì lý luận này trái với sự thật. Cũng vậy,
nếu bảo rằng Tâm phi vật chất, ta không thể thấy hình dạng
của nó, nên nó không thể ở trong não của ta và cũng không
thể tạo ra bệnh tật cho thân, thì sự hiểu biết này giống như
trường hợp một người muốn tìm kiếm nhân vật bằng
xương, bằng thịt trong điện thoại, trong TV hay trong radio,
hoặc
trong
cassette vậy. Vì
thực tế, khoa học
đã chứng minh
rằng hầu hết
người mắc bệnh
tâm thể đều do
Tâm của người
đó bất an, do tâm
của người đó rối
loạn hay tâm quá
căng thẳng, quá
lo âu, sợ hãi tạo
ra. Và muốn
chấm dứt bệnh
Hình 5: Thiền sinh đang đo sóng não
tâm thể trong
qua máy Đo điện não đồ
chừng mực nào
đó, các nhà tâm lý học hiện đại nhận thấy Thiền có khả
năng giúp ta đạt được mục tiêu này. Vì Thiền chú trọng đến
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việc điều tâm (regulating the mind) bằng cách thấy biết như
thật, nghe biết như thật, xúc chạm biết như thật. Nếu áp
dụng đều đặn trong sinh hoạt hằng ngày (in daily
activities), ta sẽ kinh nghiệm cắt đứt được quán tính tư duy
biện luận của Ý căn (cutting off the inertia/habit of
discursive thinking of the mind-base), cắt đứt quán tính suy
luận vẽ vời của Trí năng (cutting off the inertia/habit of
inferential drawing of the intellect) và quán tính phân biệt
hai bên của Ý thức (and the habit/inertia of the dualistic
distinction of consciousness). Liền theo đó, ta sẽ kinh
nghiệm cái biết bây giờ và ở đây.
Như vậy, tâm tuy không hình tướng, nhưng nó có nơi xuất
phát (generates). Và chỗ xuất phát đó là từ trong não chúng
ta dưới nhiều hình thức khác nhau: hoặc bằng tâm ảnh
(mental pictures) hay bằng nói thầm hoặc đối thoại thầm
lặng suốt ngày đêm. Giống như trong kinh Rohitassa, đức
Phật đã từng công bố rằng: sắc, thọ, tưởng, hành, thức đều
không ở ngoài tấm thân cao một trượng này !
Hôm nay chúng tôi mượn thiết bị Điện Não Đồ mà trong
các khóa tu học trước đây (từ 1997 đến hiện nay), chúng tôi
thường sử dụng để đo những mức độ biểu lộ tâm hay dừng
niệm của thiền sinh, đã xảy ra như thế nào qua các kỹ thuật
thực hành do chúng tôi hướng dẫn thiền sinh thực tập.
Thiền sinh có thể ngồi nhìn sóng não xảy ra trên màn ảnh
của máy vi tính để nhận ra mức độ Định của mình đã tới
đâu…
ĐỊNH NGHĨA
Hỏi: Điện não đồ là gì?
Đáp: Điện não đồ (Electro-encephalogram = EEG) là dụng
cụ để đo sự phức tạp to lớn của não con người, gồm hàng
chục tỷ tế bào não (neurons) đang trong những trạng thái:
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•

Hoạt động thông qua các tiến trình suy nghĩ, suy luận,
phân biệt, hồi tưởng, duyên theo những ký ức bằng sự
nói thầm hay đối thoại thầm lặng;

•

Hoặc đang tưởng tượng từ trong não, đang dùng tự kỷ
ám thị để dụng công;

•

Hoặc đang áp dụng những bước không nói thầm, biết,
chỉ biết để dụng công dưới dạng phân tích của sự đáp
ứng điện từ (the electrical responses) của não bộ, được
ghi lại bằng các sóng não. Các loại sóng não này được
truyền qua máy vi tính, sau đó ta nhìn thấy các loại
sóng não đó hiện lên trên màn ảnh máy vi tính.

Ý NGHĨA NHỮNG DẠNG SÓNG NÃO
Bằng Điện não đồ, các nhà não học ghi nhận được những
loại điện thế (action potentials) từ bên trong tế bào não
(neurons) phát ra và truyền đi trong trục thần kinh não
(axon). Dạng điện này được gọi là sóng não.
Có tất cả 4 loại dạng sóng não: Beta, Alpha, Theta, và
Delta.
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1. SÓNG BETA
Ý NGHĨA
C. Maxwell Cade, người Anh, là người thiết lập mô thức
Hồi đáp sinh học (biofeedback) đầu tiên, định nghĩa Beta
như “Nhịp tỉnh táo bình thường của não kết hợp với hoạt
động suy nghĩ hay hoạt động chú ý, tập chú vào thế giới
bên ngoài hay giải quyết những vấn đề cụ thể. Sức mạnh
của tín hiệu gia tăng bởi lo âu và giảm bởi sự hoạt động cơ
bắp.” “The normal waking rhythm of the brain associated
with active thinking or active attention, focussing on the
outside world or solving concrete problems. The strength of
the signal is increased by anxiety and reduced by muscular
activity.”
Nói theo ngôn ngữ Thiền, sóng não Beta luôn luôn kết hợp
với ngôn hành và ý hành. Ngôn hành là Tầm và Tứ. Ý hành
là Thọ và Tưởng.
ĐẶC TÍNH
Sóng não Beta tượng trưng cho vọng tưởng, vọng tâm.
Ngôn hành (Tầm và Tứ) và Ý hành (Thọ và Tưởng) đều có
mặt đầy đủ.
Sóng này được đo từ 14 đến 30 Hz trong mỗi giây. “Hz” là
ký hiệu được dùng để chỉ đơn vị tần số tương đương với
chu kỳ 1 giây đồng hồ. Nó là chữ viết tắt của từ “Hertz.”
Từ Hertz là tên của nhà vật lý người Đức: Heinrich Hertz
(1857-1894). Vào thế kỷ 19, ông là người đầu tiên đã khám
phá ra sóng ánh sáng phát ra từ radio. Các nhà đo điện não
đồ dùng tên của ông để chỉ khoảng cách của sóng não trong
một giây đồng hồ.
Đặc tính của sóng não Beta là nói lên những mức độ cao
của tiến trình nhận thức bằng suy luận, bằng suy nghĩ phức
tạp, và bằng những sự phân biệt dây dưa sâu sắc của ý thức
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thông qua sự nói thầm trong não, hoặc sự tưởng tượng về
đối tượng hay chủ đề mà ta đương thực hành.
Nói cách khác, khi Tầm và Tứ hay sự nói thầm và đối thoại
thầm lặng, hoặc vọng tưởng liên tục khởi lên với mục tiêu
có định hướng như thế nào đó, đây chính là lúc sóng Beta
xuất hiện ào ạt. Cũng vậy, khi niệm niệm (thought after
thought) liên tục xung đột trong não một người dưới dạng
tâm lý băn khoăn lo lắng, hay trạng thái tỉnh táo bình
thường, hoặc ý thức cảnh giác bình thường, sóng Beta cũng
cuồn cuộn nhấp nhô nổi lên. Đó là đặc tính của sóng não
Beta.
ĐIỀU KIỆN
Sóng Beta xuất hiện trong những trường hợp:
•

Khi tỉnh thức có ý thức mà ta tập trung tư tưởng vào
vấn đề nghiêm trọng. Lúc đó trong đầu vừa suy nghĩ
tính toán, vừa nói thầm, và vừa biểu lộ những sắc thái
tâm lý xúc cảm.

•

Khi vừa ăn xong, nếu đo ĐNĐ, sóng Beta cũng dễ dàng
phát ra.

•

Khi lo âu, tim đập nhanh, hai bên vùng thái dương đập
nhanh, thở nhanh, sóng Beta liền được tạo ra. Trong
trường hợp này, ta không thể suy nghĩ thẳng ngay vào
vấn đề gì. Tâm ta có vẻ như ngoài sự kiểm soát, và sóng
não Beta nổi lên loạn xạ.

•

Sóng não Beta được kết hợp với sự gia tăng huyết áp và
tăng gia sự biến đổi hóa học bên trong cơ thể để cung
cấp nhu cầu năng lượng cho cơ thể (metabolism). Dạng
sóng này nói lên trạng thái hoạt động nội tâm cao như
sóng biển dậy lên ào ạt từng đợt liên tục. Sóng não Beta
được tính từ 14 đến 30 Hz mỗi giây.
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Trên phương diện thực hành thiền, sóng Beta xuất hiện
trong những trường hợp cụ thể:
•

Với người mới tập thiền, khi đo ĐNĐ mà môi trường
bên ngoài có nhiều tiếng động, âm thanh này sẽ ảnh
hưởng người đương đo, qua đó sẽ tạo nên sóng Beta.

•

Trong lúc tọa thiền, nhiều hình ảnh từ các vùng ký ức
gợi lên liên tục; đặc biệt là Ký ức Dài hạn. Ta không
ngăn chặn được, rồi ta nói qua, nói lại với ta về những
hình ảnh đó.

•

Khi ngồi thiền, ta đối thoại thầm lặng về nhiều vấn đề
liên quan trong cuộc sống hằng ngày.

•

Khi đối duyên, xúc cảnh, chúng ta sử dụng Ý thức
(phân biệt đối tượng bên ngoài để giải quyết vấn đề cụ
thể) hay Ý căn (suy nghĩ, tính toán hợp lý hay không
hợp lý) để giải quyết mọi vấn đề bình thường hay
nghiêm trọng.

•

Khi tọa thiền, ta ở trong trạng thái cảnh giác Ý thức
thường trực như “mèo rình chuột.” Đây là ta cố gắng
kềm giữ vọng tưởng, không cho nó khởi lên (nhưng ta
chẳng làm sao dừng được). Ta tự phác họa vọng tưởng
là “chuột.” Còn ta là “mèo.” Khi niệm khởi lên, mèo
nhảy tới chụp.

•

Đặc biệt, khi tọa thiền, ta cố gắng cắn răng chịu đựng
sự đau nhức quá mức hay tê cứng hai chân mà không
chịu xả thiền, sóng Beta cũng xuất hiện. Thí dụ, trong
tư thế bán già hay kiết già, nếu ta ngồi với sự cố gắng
giữ thân mình (sống lưng, hai tay, đầu và cổ) cho được
ngay thẳng, theo sự quy định trong suốt thời thiền 60
phút hay 120 phút tại thiền đường hay tại nhà. Ta cố
gắng trân mình chiến đấu với vọng tưởng, như chơi trò
chơi cút-bắt với niệm, nhưng kết quả ta chẳng làm sao
chiến thắng được. Vì càng cố gắng, sóng Beta càng
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chạy lung tung, thần kinh càng căng; cuối cùng đưa đến
ta càng thất bại, hay càng xa rời mục tiêu thiền là thư
giãn tâm! Mặc dù lúc bấy giờ trong đầu ta chỉ có một
niệm cố gắng tối đa để giữ thân mình cho được ngay
thẳng, dù tê, đau, nhức, ngứa cũng cắn răng chịu đựng.
SO SÁNH

Bốn nhóm trong Ngũ uẩn là thọ, tưởng, hành, thức, đại
biểu cho vọng tâm, đều có mặt thường trực, khi sóng não
Beta xuất hiện. Tuy nhiên, nếu thọ khởi lên, ta biết mà
không dính, sóng Theta liền xuất hiện.
CÁCH KIỂM SOÁT SÓNG BETA ĐỂ CÓ SÓNG ALPHA

Muốn kiểm soát sóng Beta để có sóng Alpha, ta có thể áp
dụng phương pháp dùng lời nói thầm để cắt đứt quán tính
suy nghĩ bằng những cách:
1. Thở đếm từ 1 đến 10. - Thí dụ: Khi hít vào, đếm thầm
“1” hở ra đếm thầm “2” cho đến “10.” au đó, tiếp tục
vừa thở, vừa đếm. Chỉ thở trong vòng 30 giây, sóng não
Beta sẽ từ lần giảm độ cao, thế vào đó là sóng Alpha.
2. Niệm Phật. - Thí dụ: ta cũng có thể áp dụng cách niệm
thầm danh hiệu Phật với nhịp điệu đều đặn, hoặc niệm
có lời; tai vừa đủ nghe; sóng Beta cũng hạ, sóng Alpha
xuất hiện.
3. Trì chú. - Thí dụ: ta cũng có thể trì chú đều đặn như
cách niệm thầm danh hiệu Phật, sóng Beta cũng hạ.
4. Đếm thầm “1-2-3.” - Thí dụ: đặc biệt, ngoài những cách
trên, ta có thể áp dụng cách đếm thầm, chậm “1-2-3”
trong vòng 10 giây, sóng Beta cũng hạ.
5. Tập trung ý nghĩ. Ta cũng có thể áp dụng cách tập
trung ý nghĩ vào những nơi trên thân, như đầu mũi, đơn
điền, hay ngồi với lưng thẳng đứng, tập trung ý nghĩ
vào việc quan sát lần lượt những cảm thọ từng nơi trên

Chương III: KIẾN THỨC KHOA HỌC

141

cơ thể. Thí dụ: Bụng, tay, đầu, mặt v.v… sóng Beta
cũng hạ; sóng Alpha xuất hiện.
Những cách trên, theo từ chuyên môn trong Thiền, chúng
tôi gọi là “dùng tầm tắt tứ.” Đó là dùng lời nói thầm (Tầm Vitakka) để cắt sự đối thoại thầm lặng (Tứ -VicAra) bên
trong đầu chúng ta. (xem tiếp phần sóng Alpha)
CÁCH KIỂM SOÁT SÓNG BETA ĐỂ CÓ SÓNG THETA

Muốn kiểm soát sóng Beta để có sóng Theta, ta có thể áp
dụng như sau:
1. Ngồi với lưng thẳng đứng, mở mắt nhìn vào bất kỳ đối
tượng nào trước mặt. Áp dụng chỉ biết, sóng Beta liền
giảm ngay tức khắc. Cuối cùng sóng Beta trở thành
sóng Theta.
2. Ta cũng có thể chuyển sang cách: nghe chỉ biết nghe.
Thí dụ: nghe âm thanh tiếng chuông, sóng não Beta
cũng hạ.
3. Thực tập chỉ biết trong lúc đi, đứng, hay ngồi chơi
(không phải ngồi nghiêm chỉnh trong tư thế ngồi thiền)
trong thời gian ngắn: từ 7 đến 10 ngày liên tục. Mỗi
ngày dành riêng cho những lúc dụng công trong các
dịp: đi vệ sinh, đánh răng, súc miệng, đi tắm, lái xe, lúc
ăn, lúc uống, lúc làm những việc linh tinh. Lúc nào
cũng áp dụng chỉ biết qua các giác quan: mắt, tai, da,
mũi, lưỡi. Sau đó đo ĐNĐ, sóng não Beta sẽ không còn
mà thế vào đó là sóng não Theta. Đây là dạng Định
trong động, đồng thời kích thích vào các tánh trong cơ
chế Tánh giác (xem tiếp phần sóng Theta).
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2. SÓNG ALPHA
Ý NGHĨA
Sóng não Alpha tượng trưng cho Tâm tạm dừng lại vì nó
có nương vào một đối tượng. Nhịp biết có lời và tỉnh thức ý
thức của não kết hợp với hoạt động của 2 vùng tiền trán
não phải và não trái, cộng với vùng Broca và vùng nói
thầm.
Trong lúc sóng Beta nói lên sự gia tăng hoạt động của các
vùng Ý căn, Ý thức, và Trí năng, kết hợp với ngôn hành và
ý hành, thì sóng Alpha nói lên sự gia tăng hoạt động của tự
kỷ ám thị, kết hợp với “tầm” mà “không tứ.”
Tự kỷ ám thị là cách thực hành thiền mình tự ngầm bảo cho
mình về điều gì đó để tạo ra phản xạ vui thích hay ức chế
tâm lý. Nó thường kết hợp với sự tưởng tượng hơn là thực
tế.
ĐẶC TÍNH
Sóng não Alpha tượng trưng cho tâm lắng dịu, thư giãn,
nhưng chưa thực sự yên lặng như sóng não Theta. Sóng này
thưa hơn sóng Beta, trung bình từ 9 đến 13 Hz trong 1 giây.
Đặc tính của sóng não Alpha có lời nói thầm, nhưng không
có đối thoại thầm lặng bên trong. Nói cách khác là có tầm
không tứ. Nó tương xứng với trạng thái tỉnh thức ý thức
(awakening consciousness). Đó là tuy có tỉnh thức, nhưng
vẫn còn phân biệt hai bên: có ta và đối tượng của ta.
Nhưng đặc biệt, trong tiến trình này không có hoạt động
của suy nghĩ; trái lại có hoạt động của ý thức tập chú
(focus) hay tập trung tâm vào đối tượng hoặc trí năng tưởng
tượng về đối tượng.
ĐIỀU KIỆN
Điều kiện làm phát sóng Alpha là khi ta dùng ý thức để tập
trung vào một đối tượng. Lúc bấy giờ tuy tạp niệm thỉnh
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thoảng mới thò ra, nhưng tâm ta chưa thực sự dừng hẳn. Vì
còn niệm tập trung. Đây là quá trình tâm còn một niệm.
Thông thường sự lập thành sóng não Alpha do hội đủ 4
điều kiện sau đây:
Ta/tự ngã + Tâm (Trí năng, Ý thức, hoặc Ý căn) + Tự
kỷ ám thị + Đối tượng (chủ đề hay pháp) = Alpha
Thí dụ:
1. Để hạn chế sự dao động nội tâm, ta cố gắng tập trung
vào một đối tượng trước mặt hoặc trên thân mình, như
đơn điền, hay đầu mũi, hoặc giữa trán. Trong tiến trình
này sóng não được tác động để phát ra tần số tập trung
vào đối tượng. Niệm tạp nhạp tuy không khởi lên,
nhưng niệm biết không lời vẫn không có mặt trong tiến
trình này; trái lại, có niệm tập trung vào một đối tượng.
Qua phương thức này, sóng não Alpha xuất hiện.
2. Để ngăn ngừa tạp niệm, khi thực hành thiền trong lúc
đi, đứng hay ngồi, ta tập trung tư tưởng vào một đối
tượng như miệng niệm danh hiệu Phật, tay lần tràng
hạt. Trong tiến trình này, tác ý vẫn được tâm tác động
để tập chú vào việc: miệng niệm Phật, tay lần tràng hạt.
Như vậy, trong vi tế, tâm vẫn ở trạng thái động. Nhưng
về trường hợp này, trạng thái tâm không lăng xăng dao
động như trạng thái tâm thuộc dạng sóng Beta.
3. Thở đếm từ 1 đến 10 và theo dõi hơi thở vào, thở ra.
4. Khi người hành thiền trong trạng thái hôn trầm hay ngủ
gật, sóng não cũng hiện lên dạng Alpha.
5. Niệm thình lình bất chợt xẹt vào trong tâm mà người
hành thiền không có ý mống khởi.
6. Mơ mộng, mơ màng (daydreaming), tưởng tượng
(fantasizing), nhớ lại (remember), hồi tưởng (recall), và
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sự hình dung, tưởng tượng thấy (visualization) điều gì
trong não.
7. Mơ tưởng những viễn ảnh tương lai; ước mơ điều gì
mình sẽ đạt được trong tương lai.
8. Mống tâm tưởng nhớ hay hồi tưởng chuyện quá khứ;
luyến tiếc hay hối hận chuyện đã xảy ra và vẽ ra những
ý đồ điều chỉnh lại những sai lầm trong quá khứ.
9. Trong lúc tọa thiền, ta áp dụng tự kỷ ám thị, như liên
tục vận dụng óc tưởng tượng để hình dung về điều gì
mà ta chưa hề biết hay chưa hề chứng kiến, hoặc ta mơ
tưởng một cảnh giới nào đó ở ngoài trái đất mà ta sẽ
đến đó, sau khi chết.
SO SÁNH
Đối nghịch với sóng Beta là sóng Alpha. Với sóng não
Alpha, trong ngũ uẩn, Tưởng có mặt thường trực.
Ta có thể so sánh sóng Beta tượng trưng cho niệm ác, niệm
bất thiện, tạo ra sự căng thẳng thần kinh, còn sóng Alpha
tượng trưng cho niệm thiện, niệm tốt, niệm yên lặng, niệm
biết rõ về một đối tượng. Tương xứng với nhất Tâm4, hay
Tâm có một điểm cụ thể để trụ.
Trong tiến trình niệm này, tác ý vẫn còn có mặt. Đó là “Ta”
chú ý hay tập chú vào “đối tượng của ta” như thế nào đó.
Mặc dù lúc bấy giờ tâm người có dạng sóng Alpha ở trạng
thái thư giãn, không dao động lăng xăng như người cố gắng
tối đa để thực hành một chủ đề nào đó trong thiền; nhưng
trong đầu người đó vẫn còn khởi niệm: cố gắng theo dõi
những hoạt động trên thân hoặc tưởng tượng tâm mình như
thế nào đó... Đây là tác ý.
Thí dụ, khởi ý cố gắng dụng công về chủ đề Thở trong
Thiền. Rồi tưởng tượng hơi thở của mình như thế nào khi
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hít vào, lúc thở ra. Đó là tự kỷ ám thị. Trong tiến trình này,
ta sử dụng trí năng suy luận để thực tập:
•

Cố gắng nhớ số đếm từ 1 đến 10; quên thì đếm lại; hoặc
đếm ngược: 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1; hoặc đếm xuôi:
1, 2, 3...

•

Tưởng tượng về hơi thở và tâm như thế nào đó.

Với điều kiện này, niệm tạp nhạp tuy không xuất hiện,
nhưng vẫn còn lại là niệm tưởng tượng khi dụng công. Tâm
chưa trở nên hoàn toàn yên tịnh: vẫn còn dính với cảnh.
Hoặc khi ngồi thiền, ta hình dung hay tưởng tượng mỗi lần
hít vào hay thở ra, thân khoẻ mạnh, tâm tươi mát... Trong
trường hợp này, bề ngoài xem như nội tâm có vẻ yên lặng
và thư giãn, nhưng kỳ thật niệm niệm cứ liên tục khởi lên
theo sự tưởng tượng của ta.
Với trạng thái tâm ở mức độ động vi tế này, sóng Alpha
xuất hiện thường trực.Sóng này có biên độ5 thấp (low
amplitude), chậm, có tần số6 trung bình từ 9 đến 13 Hz
trong mỗi giây.
Như vậy, nếu áp dụng Thở Đếm hay Theo Dõi Hơi Thở,
hoặc Quán hay quan sát một đề mục nào đó trên thân, hoặc
tự kỷ ám thị để tưởng tượng một cảnh giới, một hình ảnh
nào đó, sóng Alpha liền xuất hiện. Điều này cho thấy sóng
Alpha liên kết giữa tâm thức và tiềm thức.
Thí dụ, trong lúc áp dụng các phương thức Quán, tuy ta
không suy nghĩ lung tung, niệm tạp nhạp không khởi lên,
nhưng trong đầu vẫn còn có niệm. Lý do là ta đang tập chú
tâm thức để cố hình dung về chủ đề ta đương thực tập. Đây
là điều kiện làm cho sóng Alpha xuất hiện.
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SỰ LIÊN KẾT GIỮA SÓNG ALPHA VÀ GIÁC QUAN
Trên phương diện sinh lý học, sóng Alpha được liên kết với
mắt và trạng thái Biết của Ý thức phân biệt, và biết của Trí
năng suy luận.
Khi áp dụng nhìn ánh sáng nắng, nhìn mây bay trên bầu
trời, chúng ta sẽ tạo ra sóng Alpha nhanh hơn. Còn nếu
ngồi nhìn mây bay trên trời mà trong não liên tục khởi lên
niệm nói thầm hay đối thoại thầm lặng, sóng Alpha cũng
xuất hiện nhưng chậm hơn.
Ngoài ra, nếu ngồi thiền mà đảo mắt ngược lên, ta sẽ tạo ra
sóng Alpha nhiều hơn.
CÁCH KIỂM SOÁT SÓNG NÃO ALPHA ĐỂ CÓ
SÓNG NÃO THETA
Sóng Alpha sẽ không xuất hiện, thế vào đó là sóng não
Theta, nếu ta áp dụng:
•

Phương pháp Thở bằng niệm Biết Không Lời.

•

Nhìn đối tượng trước mắt bằng thầm nhận biết hay chỉ
biết.

•

Tọa thiền trong trạng thái thư giãn. Thí dụ: thư giãn
lưỡi, thư giãn thần kinh mặt, sóng Alpha sẽ xuất hiện
trước, sau đó đi vào Theta.

•

Tâm ở trạng thái biết không dính (detached awareness)
hoặc biết không lời (wordless awareness).
3. SÓNG THETA

Ý NGHĨA
Sóng não Theta tượng trưng cho tâm định: biết không lời
có mặt. Nhịp thầm nhận biết và tỉnh thức biết bình thường
của não kết hợp với hoạt động của vùng kiến giải tổng quát,
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phía sau bán cầu não trái. Trong sóng não Theta không có
hoạt động của tác ý (chú ý) vào bất cứ đối tượng nào trên
thân hay ngoài thân.
Tâm người hành thiền ở trạng thái rỗng lặng: biết tất cả mà
không dính tất cả. Trong ngũ uẩn, Thọ (biết không dính) có
mặt thường trực. Tưởng, Hành, và Thức vắng mặt.
ĐẶC TÍNH
Sóng não Theta có tần số từ 4 đến 8 Hz trong mỗi giây.
Đây là trạng thái tâm tĩnh lặng sâu hay thư giãn sâu. Niệm
niệm không tự động khởi ra trong đầu người hành thiền.
Ngôn hành và ý hành yên lặng. Các vùng Ký ức Vận hành,
Ký ức Dài hạn, và Ký ức Ngắn hạn không hoạt động.
Do đó, sóng Theta được xem là nền tảng của tất cả những
tiến trình Định, vì trong nó Tầm và Tứ đều vắng mặt. Ý
hành cũng vắng mặt.
ĐIỀU KIỆN
Khi người hành thiền kinh nghiệm:
• Thầm nhận biết (tacit awareness),
• Tỉnh thức biết (Awakening awareness),
• Biết như thật7,
• Biết như vậy8,
• Làm chủ tâm ngôn,
Sóng não Theta liền phát ra.
Ngoài ra, tọa thiền trong trạng thái thư giãn. Thí dụ: thư
giãn lưỡi, thư giãn thần kinh mặt, sóng Alpha xuất hiện
trước, sau đó là sóng Theta.
SO SÁNH
Sóng Theta tương đương với trạng thái không nói thầm hay
không đối thoại thầm lặng. Còn sóng Alpha tương đương
với trạng thái Quán, tự kỷ ám thị, hay tập trung tư tưởng
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vào đề mục dụng công. Khi một người vừa mới dừng được
Tầm và Tứ, sóng não Theta liền hiện ra. Nếu vị ấy củng cố
trạng thái không lời từ 5 phút đến 10 phút, sóng Delta liền
hiện lên trên màn máy vi tính.
4. SÓNG DELTA
Ý NGHĨA
Sóng Delta tượng trưng cho tâm định vững chắc. Nhịp
nhận thức không lời xuất hiện bình thường kết hợp với
vùng nhận thức không lời của khu kiến giải tổng quát.
Tâm của người hành thiền ở trạng thái hoàn toàn khách
quan.
ĐẶC TÍNH
Sóng Delta biên độ cao, tần số từ 3 đến 4 Hz hay thấp hơn
là từ 1 đến 3 Hz trong mỗi giây. Nếu nhìn lên trên màn máy
vi tính, ta sẽ thấy sóng Delta có dạng như sợi chỉ gần như
thẳng.
ĐIỀU KIỆN
Bằng phương pháp:
•

Nhận thức không lời,

•

Biết như vậy,

•

Thấy biết như vậy,

Sóng não Delta liền xuất hiện. Tuy nhiên, nếu chỉ có sóng
não dạng Delta trong lúc đo, rồi thời gian sau đó các thứ
tâm lăng xăng, điên đảo lại khởi lên, kết quả sự đo kia
không còn giá trị. Vì gió thế gian sẽ thổi “Cây Định” của
người hành thiền “trốc gốc!” Vì vậy, muốn liên tục củng cố
dạng sóng Delta, người hành thiền phải liên tục củng cố
không nói thầm trong não trong bốn oai nghi ngoài những
thời thiền.
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SO SÁNH
Bằng nhận thức không lời, ta vào được Delta, trong lúc đó
bằng thầm nhận biết hay tỉnh thức biết, ta vào được Theta.
Sóng não Delta được so sánh như trạng thái của người vào
được Định sâu, tương đương với trạng thái Nhị Thiền vững
chắc với tâm thuần nhất9 và Tam Thiền với chánh niệm
tỉnh giác. Sánh với Thiền tông là trạng thái không lời hay
vô ngôn vững chắc. Nơi đây tám gió thế gian khó lung lạc
thiền gia.
NHỮNG TRƯỜNG HỢP KHÁC
Với thiền, sóng não Delta đại biểu cho trạng thái “Tâm
Như,” hay “nhận thức biết không lời” được kéo dài từ 5
phút đến 10 phút, hoặc cao hơn nữa trong một thời thiền.
Còn đối với người tuy cũng vào định, nhưng không biết gì
chung quanh, không có nhận thức không lời về đối tượng
siêu lý luận, cũng tạo ra sóng Delta, nhưng người này
không có trí tuệ tâm linh tự phát.
Hoặc trong lúc ngủ say và khi hệ thống Cơ cấu Mạng lưới
(Reticular Formation) không nhận tín hiệu từ bên ngoài
vào, như tình trạng mất cảm giác (anesthesia) cũng tạo ra
sóng não Delta (Xem hình số 6).
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Hình 6: Cơ cấu mạng lưới

Hoặc người ngủ say, hay hôn mê (coma), sóng não Delta
tuy cũng xuất hiện, nhưng nhận thức không lời không có
mặt.
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TÁC DỤNG
Tác dụng của sóng não Delta cho thấy phần lớn sóng não
này là thành phần của trực giác (intuition) và thấu cảm
(empathy). Người có sóng não này thường là người dễ
thông cảm với người khác. Những trạng thái từ, bi, hỷ, xả
thường biểu lộ ra ngoài thân, lời và ý của vị đó.
Trí tuệ tâm linh và tính sáng tạo được triển khai từ sóng
não Delta. Người có sóng não Delta sẽ có trí tuệ tâm linh
không thể giải thích (an inexplicable spiritual insight) như:
•

Thấu cảm (empathy) = khả năng hiểu biết được ý nghĩ
và cảm xúc của người khác,

•

Linh cảm (a premonition, a perseverance, presentiment)
= nhận thức điều gì không thông qua giác quan,

•

Linh tính (a foreboding a hunch) = sự đoán trước một
việc gì đó sẽ xảy đến trong tương lai gần.

Sóng não Delta được so sánh như máy radar của con người.
Khi người hành thiền đạt được vững chắc sóng Delta liên
tục trong nhiều năm, vị ấy có khả năng bắt được tần số suy
nghĩ của người khác.
Cao hơn nữa là sự phát huy tính sáng tạo10 (creativity).
Trong đó có khả năng tứ vô ngại giải11, và sáng đạo12.
TRỢ DUYÊN DỤNG CÔNG
Để trợ duyên dụng công có kết quả tốt, các trung tâm Thiền
Phật giáo hay Thiền Yoga tại vài nơi trên thế giới, như
Nhật, Mỹ, và Ấn Độ đã dùng điện não đồ (ĐNĐ) để đo
mức độ tâm thức, tức Thức của Ý* của người thực hành
thiền đã xảy ra như thế nào trên màn ảnh máy vi tính, lúc
họ đương thực hành các chủ đề trong Thiền (Xem Hình số
5).
*Tâm thức (mental consciousness), từ Phật giáo gọi là
"Ý Thức" (Manoviññāna) hay dịch âm là "Mạt na thức."
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LƯỢNG GIÁ
Bằng cách đo này, họ căn cứ vào đó để lượng giá mức độ
dừng niệm hay kiểm soát tạp niệm của người hành thiền
đến đâu, sau thời gian tu tập trong một khóa thiền: từ 2
ngày đến 10 ngày, hoặc từ 3 đến 6 tháng, hay nhiều khóa:
từ 1 đến 5 năm. Thông thường thời gian kéo dài sự đo từ 5
phút đến 10 phút.
ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP
Trong hướng thực hành thiền mới, để cụ thể hóa lời dạy
của Phật và chư Tổ là:
•

Làm chủ tâm ngôn hay làm chủ ngôn hành là Tầm và
Tứ 3 hoặc không suy nghĩ, không lời, và

•

Làm chủ ý hành là không theo vọng để tánh giác hiển
lộ.

Từ năm 1997, trong khóa Thiền Căn Bản thứ ba tại Nam
California, chúng tôi đã đưa phương pháp đo ĐNĐ vào
Thiền.
Chúng tôi đã áp dụng cách “đo tiến trình tâm” của thiền
sinh qua những dạng sóng não bằng máy ĐNĐ. Tiến trình
đo sóng não này đã giúp chúng tôi rút ra những kinh
nghiệm hướng dẫn thiền sinh thực hành cách làm chủ vọng
tưởng thật kiến hiệu. Đồng thời thiền sinh cũng tin tưởng
thêm về những kỹ thuật làm chủ tâm ngôn để vào Định.
Nhờ áp dụng cách đo ĐNĐ, chúng tôi đã đánh giá được
phương pháp hướng dẫn của chúng tôi qua các kỹ thuật và
“chiêu thức” (gimmicks) làm chủ tâm ngôn, hay dừng vọng
tưởng. Những năm tiếp sau đó, sau mỗi khóa Tu Học từ 7
ngày, 10 ngày, 3 tháng, 6 tháng, hoặc 1 năm, 3 năm, chúng
tôi đều đo hoạt động sóng não của thiền sinh để hướng dẫn
họ cách thực tập làm chủ tâm ngôn để vào Định. Khi làm
chủ được Tâm ngôn, người hành thiền sẽ vào Định dễ dàng,
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và nội tâm sẽ dễ dàng chuyển hóa (easily transform) mà
không thông qua giáo điều (dogma). Trí tuệ tâm linh cũng
sẽ có điều kiện phát huy rộng lớn (promote broadly and
largely); đặc biệt là ta có khả năng phục hồi ký ức (to
recover memory) và làm cho khớp thần kinh (synapses)
mọc ra thêm.
Trong 2 năm vừa qua (2009 & 2010), tổ chức các khóa Tu
Định trong vòng 10 ngày tại các Đạo tràng Nam Cali, Đức,
và Paris, chúng tôi đã hướng dẫn thiền sinh thực hành 3
bước Định:
1. Có Tầm không Tứ Định,
2. Không Tầm không Tứ Định,
3. Chánh niệm tỉnh giác Định (Sati Sampajanna SamAdhi).
Kết quả hầu hết thiền sinh trong Khóa Tu Định chỉ trong 3
ngày đầu đã có kinh nghiệm Định có Tầm không Tứ.
Nhiều thiền sinh đã có kinh nghiệm “Thầm nhận biết không
lời” và “Tỉnh thức biết không lời” duới dạng sóng não
Theta và Delta trong nhiều phút.
Hỏi: Tiến trình Vọng Tâm là gì?
Đáp: Tiến trình Vọng Tâm là sự biểu lộ những mức độ tâm
lý xúc cảm đủ loại trong lúc chính thức thực hành thiền mà
ta không kiểm soát được tâm ngôn.
Ngoài ra, có những trường hợp khi ngồi thiền, ta áp dụng
những phương pháp:
1. Tưởng tượng, hoặc tập trung tư tưởng vào đối tượng
trước mặt;
2. Cố gắng quan sát hay theo dõi đối tượng đó trên thân
hay ngoài thân;
3. Trì chú hay tụng kinh, hoặc niệm danh hiệu Phật với
nhịp điệu đều đặn.
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Khi đo ĐNĐ, trong tiến trình này cả 2 loại sóng não Beta
hoặc Alpha đều xuất hiện trên màn ảnh máy vi tính.
Hỏi: Tiến trình chân tâm là gì?
Đáp: Tiến trình chân tâm là sự biểu lộ những mức độ nội
dung trái ngược với vọng tâm. Đó là khi ngồi thiền, tâm ở
những trạng thái:
1. Biết không lời
2. Thầm nhận biết
3. Tỉnh thức biết
4. Nhận thức không lời, hoặc
5. Chánh niệm tỉnh giác
6. Tuệ trí như vậy
7. An trú chánh niệm như vậy...
Khi đo ĐNĐ, sóng não Theta và sóng não Delta liền có
mặt.
Hỏi: Tại sao?
Đáp: Vì đó là những tiến trình định từ thấp đến cao.
TÁC DỤNG
Đối với Thiền, Điện não đồ là dụng cụ cần thiết được dùng
để lượng giá mức độ tâm an tịnh hay mức độ dừng vọng
tưởng của người hành thiền, sau thời gian tu học từ 7 ngày,
10 ngày đến 1 tháng hay 3 tháng, hoặc 1 năm, 3 năm. Nếu
sau những thời gian qui định trên, ta chưa có kinh nghiệm
làm chủ vọng tưởng, dù chỉ trong vài giây đồng hồ—trong
não vẫn còn nói thầm—ta nên xét lại phương pháp hay kỹ
thuật thực hành của ta:
1. Ta có thực hành đều đặn không?
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2. Phương pháp mà ta đương thực hành có đúng với trọng
tâm hướng đến chỗ làm chủ sự suy nghĩ để tánh giác
hiển lộ không?
3. Hoặc ta đã thực hành thiền bằng phương pháp vòng vo?
Thay vì vào chỗ “không lời,” chỗ “vô ngôn” ta lại chơi
trò chơi cút-bắt với niệm? Ta cứ nói thầm mãi trong 4
oai nghi? Ta không hề sử dụng biết không lời, chỉ biết,
thầm nhận biết... để dụng công?
Nhân đây, chúng tôi xin giới thiệu với quí vị về Chương
trình Chụp hình tế bào não của chúng tôi, do Dr. Erb và Dr.
Ranga thực hiện.
Vào trung tuần tháng Sáu năm 2006, hai thiền sinh cư sĩ là
cô Minh Vân và chú Quang Nguyên của Đạo tràng Tánh
Không Stuttgart, Đức quốc, đến Đại Học Tübingen để chụp
hình não bộ bằng máy Tesla qua phương pháp fMRI khi
không thiền và khi thiền. Phần chụp hình này do hai tiến sĩ
của trường phụ trách: Dr. Michael Erb và Dr. Ranganattha.
Sau đó, từ năm 2007 đến 2010, chúng tôi đã được hai Dr.
Erb và Ranga liên tiếp chụp hình tăng đoàn, thiền sinh
Minh Huệ và Quang Chiếu để xác định những định khu
trong não hoạt động như thế nào khi thiền và khi không
thiền.
Đặc biệt trong năm 2009 và 2010, Dr. Erb đã dùng cách đo
của fMRI kết hợp với Điện não đồ để đo sóng não của
Quang Chiếu và chúng tôi trong khi thực hành 4 Tánh. Kết
quả cho thấy trong khi thiền (vào được 4 Tánh), các vùng
sau đây không hoạt động:
(1) Vùng ngôn ngữ thứ nhất: Wernicke,
(2) Vùng ngôn ngữ thứ hai: Broca,
(3) Khu Dưới đồi (Hypothalamus),
(4) Tiền trán não trái và phải,
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(5) Ký ức vận hành (working memory),
(6) Ký ức Xúc cảm (Emotional memory) (trước kia các nhà
não học gọi là Ký ức Ngắn hạn (Short-term memory), và
(7) Ký ức Dài hạn (Long-term memory).
Ngược lại, vùng Nhận thức sau bán cầu não trái, thuộc thùy
Đỉnh (Parietal lobe) hoạt động (xem hình 7 và 8).

TÁNH NHẬN THỨC BIẾT

Hình 7: Hình Thầy: vùng Nhận thức phía sau bán cầu
não trái thuộc thùy Đỉnh hoạt động khi vào định sâu
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Hình 8: Thiền sinh Quang Chiếu khi vào định sâu, tánh
Nhận Thức có mặt

CHÚ THÍCH THUẬT NGỮ
1. PET: tên gọi tắt của 3 từ Positron, Emission và
Tomography. Đây là kỹ thuật ghi hình hoạt động của não
bộ trên màn ảnh của máy vi tính thông qua một thiết bị có
dạng hình ống. Bệnh nhân được đặt nằm trong đó. Các
chuyên viên dùng positron là chất chống vật chất giống hệt
điện tử (the antimatter counterpart of an electron). Chất này
có cùng khối điện tử, nhưng không có nạp điện, trái lại tạo
ra sự phát ra (emission) nguyên tử phóng xạ (radioactive
atoms). Các nhà não học dùng nó để đo lưu lượng máu tập
trung tại một nơi nào đó trong não bộ để biết vị trí của
những mối xúc cảm hay cảm nghĩ của con người qua sự tái
thiết lập hình trên máy điện toán (tomographs). Từ đó các
nhà não học đặt tên máy là Positron Emission Tomography,
viết tắt là PET.
Từ năm 1988, tại trường Đại Học Y Khoa ở Seattle, tiểu
bang Washington, các nhà nghiên cứu não như Steven E.
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Petersen, Michael I. Posner, Peter T. Fox, Mark Mintun, và
Marcus E. Raichle đã bắt đầu sử dụng kỹ thuật PET để
nghiên cứu chức năng của não người bình thường, đặc biệt
nhất là những vùng Broca và Wernicke. Qua phương pháp
PET, cho thấy trung tâm Phát Ra Lời nằm ở tiền trán bán
cầu não trái, trung tâm Nghe nằm ở thùy Thái dương hai
bán cầu não trái và phải.
2. Sóng não: Brainwaves: Não phát ra xung lực điện
thường trực. Dòng điện này gọi là sóng não. Sóng não đó
được đo bằng tần số (frequency) và biên độ (amplitude).
3. Tầm, Tứ: Tầm: PAli: vitakka: suy tư (pondering) ngẫm
nghĩ (reflection). Nghĩa bình dân: “nói thầm.” (chatter) Tứ:
vicāra: tư duy biện luận (discursive thinking), quán sát
(investigation), khảo sát (examination). Nghĩa bình dân: đối
thoại thầm lặng bên trong.
4. Nhất tâm: citta/cittassa-ekaggatā (One-pointedness of
the mind). Ekaggatā = Thuật ngữ = Nhất điểm (onepointedness). Nó là một của 7 phần tâm sở hữu của Ý thức
(consciousness). Eka = một. Khi kết hợp với “citta” hay
“cittassa,” nó có nghĩa “nhất điểm tâm.” Từ này được lập
thành trong nhiều văn bản Phật giáo, Nhất tâm có nghĩa là
tập trung (concentration), quán (contemplation) hay yên
lặng (tranquility).
Thoạt đầu Nhất tâm là đối tượng của ý thức. Tâm trở nên
biết chỉ có một đối tượng và có thể bị xao lãng (distracted)
bởi nhiều đối tượng.
Như vậy “ekaggatā” trong nghĩa căn bản, nó chỉ cho ý thức
chú ý có chọn lựa, tập chú hay tập trung. Nhiều văn bản
Phật giáo, xem Nhất tâm đồng nghĩa với samādhi. Nhưng ý
nghĩa giữa ekaggatā và samādhi hoàn toàn khác nhau.
Ekaggatā là thuật ngữ chỉ sự tập trung ý thức (concentrated
consciousness). Nó có thể giúp ta phát triển được tâm định
cao hơn, nhưng tầm và tứ vẫn còn. Trong Luận thư của
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Nguyên Thủy [DhammasaNgini: Pháp Tập Luận, do ngài
Mục Kiền Liên Tu Đế (Moggaliputta-tissa) thiết lập trong
kỳ kết tập kinh điển lần thứ 3 dưới triều Vua A Dục], định
nghĩa “chánh định” và “nhất điểm” đồng nghĩa. Nhưng
trong kinh Nikāya thì không cho là như vậy.
Trên nguyên tắc, “ekaggatā” là phương tiện đầu tiên để
thực hành Định bằng cách gom tâm lại một điểm. Sau đó,
khi tâm bớt xao lãng ta có thể tiến lên bước khác.
5. Biên độ: Amplitude. Thuật ngữ khoa học, chỉ sự hiện rõ
độ gốc nằm dưới biểu đồ đo sóng não của một người. Biên
độ là sức mạnh của xung lực điện, được đo bằng vi điện áp
(microvoltage).
6. Tần số: Frequency. Tần số là tốc độ của những sự gợn
sóng nhấp nhô (undulations), được đo bằng chu kỳ mỗi
giây (hay Hertz). Tần số xác định loại sóng não nào là beta,
alpha, theta, và delta. Sự kết hợp của những loại sóng não
kể trên xác định hay nhấn mạnh trạng thái ý căn, ý thức, và
tánh giác của ta vào bất cứ lúc nào khi ta đo.
7. Biết Như Thật: Như Thật tri: PAli: YathābhūtañāNna;
Sanskrit: Yathābhūtajñāna: the knowing of the thing or
object as it is or as in reality; knowing in accordance with
reality; the knowledge of the true reality, the knowledge of
the true nature (of phenomena).mThuật ngữ này xuất hiện
trong hệ kinh Nguyên Thủy Nikāya hay A Hàm, có nghĩa
sự kiện, sự vật hay đối tượng nếu có thì biết có, nếu không
có thì biết không có; vật thế nào, biết y như thế đó mà
không có thêm, bớt gì trong đó, gọi là “biết như thật.” Như
kinh nói: “Cái gì hiện hữu biết nó hiện hữu, cái gì không
hiện hữu, biết nó không hiện hữu.” (santam vā atthi'
ñasssati asantam vā natthi'ti ñassati). Đây là cách biết trạng
thái đang là của đối tượng. Trên thực tế, nếu đạt được Như
Thật tri, xem như ta đã đạt được Tánh giác hay Tánh giác
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đã hiển lộ. Vì chỉ có Tánh giác mới biết Như Thật, biết
không hai bên.
8. Biết Như Vậy: biết trống rỗng. Đây là sự biết bằng nhận
thức, không lời về đối tượng: cơ chế thứ tư của Tánh giác.
PAli: Tathāñāna, Tathāpajānanā.
9. Tâm Thuần Nhất: PAli: cetaso-ekodibhāva, cũng viết là
ekothibhāva, hoặc ekotibhāva (unification of the mind, or
unified mind). Thuật ngữ “thuần nhất” (ekodibhāva)
thường được mô tả trong sơ thiền nhập nhị thiền. Nó
thường được dùng để chỉ trạng thái riêng biệt của Tâm
không dính mắc vào hai bên và đạt được bằng làm chủ ý
ngôn. Trong đó có từ “eko” có nghĩa “duy nhất,” hay “đơn”
(unique or single).
Đây là trạng thái Tâm vô niệm; chỉ có một dòng niệm biết
không lời không đứt quãng. Trong đó Tâm không dính với
cảnh hay đối tượng. Tầm và Tứ không xuất hiện. Tương
xứng với Nhị Thiền: trạng thái vô tầm, vô tứ định. Nó khác
với nhất tâm (citta-ekaggatā = One-pointedness of mind).
Trong nhất tâm có ý thức tập trung vào đối tượng. Nó
không phải là Định (Samādhi). Nó là cách thực hành để hạn
chế bớt tâm lăng xăng dao động.
Với loại nhất tâm này, khi đo điện não đồ sóng Alpha hiện
ra. Ngược lại, với tâm thuần nhất, sóng Theta hiện ra. Sau
đó là sóng Delta với trạng thái tỉnh thức biết và nhận thức
không lời.
10. Tính sáng tạo: Năng lực kiến giải những điều mới và
tạo ra được điều mới đó đầu tiên.
11. Tứ vô ngại giải: Bốn năng lực kiến giải của Tánh giác:
a) Pháp vô ngại giải = Tánh giác kiến giải Pháp của
Phật trên nhiều mặt, tuy hình thức khác nhau, nhưng
không xa rời cốt lõi nội dung của Pháp. Nhờ cách

Chương III: KIẾN THỨC KHOA HỌC

161

kiến giải này giúp người nghe đủ mọi trình độ căn
cơ lãnh hội để thực hành.
b) Nghĩa vô ngại giải = Dùng nhiều cách giảng giải
nghĩa của Pháp, cốt làm rõ nghĩa của Pháp, giúp
người nghe thông hiểu để thực hành.
c) Từ vô ngại giải = Khi giảng giải, có khả năng dùng
nhiều loại từ, nhiều thí dụ phù hợp theo địa phương,
theo thời đại, giúp người nghe nhận ra cốt lõi nghĩa
của từ ngữ đó để dụng công.
d) Biện tài vô ngại giải = Khéo giảng pháp thích hợp
với mọi trình độ căn cơ và giải đáp không chướng
ngại.
12. Sáng đạo: Sự kiến giải của một trong bốn cơ chế của
tánh giác những điều mới lạ về pháp của Phật hay của Tổ.
Tương đương tiếng Anh: “Innovative ways.”
13. fMRI chữ viết tắt “functional Magnetic Resonance
Imaging.” Đây là kỹ thuật ghi hình tế bào thần kinh
(neuroimaging technique) gồm Trung khu thần kinh (the
central nervous system - CNS) và Cột sống (Spinal cord).
Kỹ thuật này giúp các nhà khoa học não (the brain
scientists) xác định chính xác những vùng chức năng của
não (to pinpoint functional areas of the brain) hoạt động
như thế nào trong não bộ.
Trong tiến trình đo này, ta có thể ngồi ngoài phòng ghi hình
não bộ để nhìn thấy hoạt động của tâm con người trên màn
ảnh máy vi tính.
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Bài 4
HỒI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIỀN

QUAN NIỆM MỚI
Trong cuộc sống hiện nay, chúng ta đối đầu nhiều vấn đề
phức tạp hơn nhiều thế kỷ về trước. Mỗi cá nhân đều mang
nhiều trách nhiệm đối với nơi mà mình đương sinh sống.
Nhưng trong cuộc sống hiện nay, chúng ta có nhiều lãnh
vực tiến bộ hơn nhiều thế kỷ về trước, nhất là những lãnh
vực khoa học thuộc Vật lý, Y khoa, Không gian, Vũ trụ,
Não học, Cơ thể học... Do đó, trong bối cảnh sinh hoạt
Thiền hiện nay, chúng ta không đóng khung mình theo
khuynh hướng tự kỷ ám thị. Chúng ta cần đặt vị trí của
mình vào môi trường sinh hoạt của hoàn cảnh để kịp thời
ứng phó và thích nghi theo nhịp phát triển của nền văn
minh hiện đại. Đây là quan niệm mới về học và thực hành
thiền của chúng ta trước trào lưu tiến hóa của con người
trong kỷ nguyên mới của thế kỷ 21.
LẬP TRƯỜNG MỚI
Thiền học Đông phương sẽ không đứng riêng với nếp sinh
hoạt con người trong từng thời đại. Thiền cũng không còn
là vấn đề bí hiểm, khó lãnh hội như những thế kỷ về trước.
Thiền là một khoa học như những môn khoa học khác trên
thế gian, nhưng khác với các môn khoa học khác trên thế
gian là nó thuộc về tâm linh. Thiền khai triển năng lực Biết
để phục vụ nhân sinh (human life) trong những hoàn cảnh
và môi trường sống khác nhau, chứ không khai triển năng
lực Ý thức, Ý căn, hay Trí năng. Do đó, chúng ta cần đứng
trên lập trường mới: lập trường Khoa học Tâm linh Thực
nghiệm. Có đứng trên lập trường này, chúng ta mới cụ thể
hóa truyền thống nòng cốt của Thiền học Đông phương là
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mang lại hài hòa cho nhân sinh trong bối cảnh sống mới
của xã hội hiện nay hay của nền văn minh của thế kỷ 21.
NGUYÊN LÝ TÁC ĐỘNG - TÁC DỤNG
Đại cương, lập trường này được thiết lập trên 3 chủ điểm:
1. Thứ nhất, qua bước tiến trong nhiều lãnh vực của khoa
học Tây phương có liên hệ đến sinh hoạt tâm linh,
chúng ta cần mượn phương tiện này của Khoa học để
đối chiếu sự học và thực hành thiền của chúng ta.
Chúng ta cần biết rõ tác dụng của việc thực hành thiền
trong 4 tư thế đi-đứng-nằm-ngồi đối với nội tạng (gan,
tim, phổi, thận, tụy, lá lách, bao tử, ruột, và khí huyết),
tâm tánh, và trí tuệ con người xảy ra như thế nào trong
tiến trình thực hành đó? Thực hành đúng thì đưa đến gì
cho thân, tâm, và trí tuệ? Thực hành sai, đưa đến gì cho
thân, tâm, và trí tuệ? Nhưng, thế nào là đúng? Thế nào
là sai? Thí dụ, thông thường khi thực hành, ta được vị
thiện tri thức hướng dẫn cách sử dụng mắt, tai, mũi,
lưỡi, da, hoặc ý để thực tập chủ đề nào đó, ta cần được
giải thích rõ đại cương về những nguyên tắc sử dụng
các căn để thực tập các chủ đề được rút ra từ trong kinh,
luận chúng tác động như thế nào đến não bộ, đến hệ
thống viền não, và tạo ra ảnh hưởng gì đến tuyến nội
tiết, đến hệ thần kinh, và cụ thể nhất là đến tim, thận,
gan, máu, và tâm trí? Dù chỉ là đại cương, nhưng nếu
hiểu được như vậy cũng có lợi ích cho ta. Ta sẽ kịp thời
tránh những cách thực hành đưa đến gây rối loạn những
chức năng nội tạng hay gây hại cho não bộ, làm cho
tâm tánh không bình thường. Hoặc cụ thể hơn, ta nắm
được tác dụng những kỹ thuật thực tập hay dụng công
đó đưa đến điều chỉnh bệnh nội tạng, phục hồi ký ức,
chữa bệnh thần kinh ra sao. Có như thế, ta mới nhận ra
Thiền có lợi ích thiết thực cho con người, ngay sau khi
ta thực hành trong thời gian ngắn. Ta không chờ đợi kết
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quả trong nhiều tháng, nhiều năm. Ta sẽ kinh nghiệm
liền ngay sau khi thực tập đúng chiêu thức hay đúng kỹ
thuật. Qua đó, ta sẽ hăng hái dấn thân mà không sợ bị
tẩu hỏa nhập ma.
2. Thứ hai, khi cơ thể khỏe mạnh, tâm sẽ được an lạc,
thanh thản. Ý nghĩ, tình cảm, và hành vi của cá nhân sẽ
không còn bị xáo trộn trước môi trường sinh hoạt hằng
ngày nữa. Năng suất làm việc của thân sẽ vừa lên cao
mà tâm cũng không gây phiền toái cho môi trường
chung quanh. Vì khi hành thiền có kết quả tốt, nhận
thức của ta đã đổi mới, nhân cách của ta cũng tự chuyển
đổi theo nhận thức mới đó. Tất nhiên, sinh hoạt gia đình
và xã hội của ta sẽ được hài hòa hơn, an ninh và trật tự
xã hội sẽ được ổn định hơn. Vì thân và tâm của ta đã
thật sự hài hòa. Ta không còn gây xáo trộn gia đình,
không còn làm mất trật tự, an ninh trong sinh hoạt xã
hội, trong cộng đồng. Còn thực hành sai, an ninh gia
đình và xã hội sẽ bị xáo trộn. Lý do là ý nghĩ, tình cảm,
và hành vi của ta không phù hợp với tinh thần đạo đức,
từ bi, và trí tuệ theo Thiền Phật giáo. Thân ta nay đau
mai ốm. Ta sẽ trở thành mối lo cho gia đình và xã hội.
3. Thứ ba, khi thực hành có kết quả tốt, thực sự do Tâm đã
áp dụng đúng Pháp, đúng Kỹ thuật. Lý và Hành đã khế
hợp nhau. Đây là nguyên lý thực tiễn trong Thiền. Qua
đó, tác dụng sinh học (Bioaction) mới được tạo ra bên
trong não bộ, thần kinh, máu, và các tuyến nội tiết. Đó
là những tác động dây chuyền trong não bộ, trong thần
kinh, và trong hệ thống tuyến nội tiết. Những tác động
dây chuyền này làm tiết ra chất nước hóa học có lợi cho
thân, tâm, và trí tuệ tâm linh. Ta thực sự chứng nghiệm
những mức độ chuyển hóa tâm, điều chỉnh bệnh tật
trong thân, hài hòa thân tâm, hài hòa với môi trường
chung quanh, và những mức độ phát huy tuệ trí qua
giáo lý mà ta đã ngộ, đã nhận ra, hay đã hiểu biết rõ
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ràng. Hồi đáp sinh học (Biofeedback) trong Thiền dựa
trên cơ sở này. Chứng nghiệm giáo lý cũng dựa trên cơ
sở này. Đây là nguyên lý nhân quả theo qui luật tác
động-tác dụng trong Thiền.
SỰ LIÊN KẾT CHẶT CHẼ
Do đó, nếu đã ngộ được Pháp, tức chân lý mà không thực
hành, ta sẽ không bao giờ thể nhập được điều mà ta đã
ngộ. Không thể nhập, ta sẽ không bao giờ chứng nghiệm
thực sự về Pháp đó trên thân, tâm, nhận thức, và trí tuệ tâm
linh của ta. Khi không chứng nghiệm, việc thực hành thiền
của ta chẳng những không mang lại lợi ích thiết thực gì cho
ta mà còn gây ra bệnh “cống cao ngã mạn” và xáo trộn môi
trường sinh hoạt trong xã hội, trong cộng đồng. Bệnh “cống
cao ngã mạn” là bệnh tự đề cao mình, khinh chê người
khác về sự hiểu biết và sự dụng công tu tập Thiền của
mình.
Giống như người biết mình có hòn ngọc quí chôn dưới đất
mà không chịu nỗ lực đào lên để lấy. Cứ khoe rằng trong
nhà có của báu, có vàng bạc, kim cương, nhưng số đó còn ở
dưới đất. Như vậy, suốt đời người đó sẽ không bao giờ cảm
nhận được của báu đó thực sự như thế nào. Cũng vậy, ngộ
lý giống như ta biết mình có hòn ngọc quí còn chôn dưới
đất mà chưa đào lên để lấy. Còn thể nhập lý là ta phải tự
mình ra sức đào để lấy cho được hòn ngọc đó. Khi đã lấy
được, ta mới nhận rõ và đầy đủ về hòn ngọc: từ màu sắc,
hình thể, đến trọng lượng, và những cảm giác khác nhau
của ta về hòn ngọc qua mắt, tay, và nhận thức khi ta có hòn
ngọc đó trong tay. Ta thực sự kinh nghiệm về hòn ngọc đó.
Sự chứng đạt chân lý cũng y như thế. Thông qua thể nhập,
rồi chứng nghiệm trên thân, trên tâm, trên nhận thức, và
trên trí tuệ về chân lý mà ta đã ngộ trước đây. Chứ không
phải ta ngồi đó mô tả cho người khác biết về trạng thái mà
ta sẽ được hòn ngọc quí đó qua sự tưởng tượng của ta.
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Trong Thiền, ngộ lý là điều kiện cần, thể nhập lý mà ta đã
ngộ là điều kiện đủ. Chứng nghiệm lý là hoàn thành mục
tiêu mà ta đã nhận ra qua giáo lý. Đây là 3 sự liên kết chặt
chẽ trong Thiền.
TÁC DỤNG CỦA HỒI ĐÁP SINH HỌC
Khi thể nhập, ta bắt đầu kinh nghiệm tiến trình hoạt hóa
trên thân, trên tâm, và trên trí tuệ tâm linh. Những tiến trình
hoạt hóa này tạo ra những tác dụng sinh học trong cơ thể.
Thí dụ, ly tâm máu, hạ huyết áp, hạ đường trong máu, hơi
nhiệt tỏa ra... Kết quả, ta biết rằng thân bệnh của ta thuyên
giảm hay chấm dứt. Tâm ta thanh thản, nhẹ nhàng, không
còn vướng mắc những tùy miên thành kiến, định kiến, thiên
kiến chủ quan về người khác, việc khác; trí tuệ ta trở nên
sáng suốt trong nhiều lãnh vực... Ta trở nên chững chạc và
điềm đạm. Trí năng của ta đã thực sự tỉnh ngộ. Ta không
còn thích phát ngôn về điều mà ta tưởng tượng, hay chưa
thực sự chứng nghiệm. Những tác dụng này được gọi là
Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền.
SỰ KHÁC NHAU GIỮA HAI BỐI CẢNH SỐNG
Ngày xưa, tuy khoa học về Não bộ chưa được phát minh,
người tu Thiền cũng mang lại kết quả tốt cho thân-tâm, và
trí tuệ tâm linh; nhưng bối cảnh sống vào thời đó khác hơn
bối cảnh sống của con người ở vào thời đại tiến bộ về khoa
học-kỹ thuật và nhiều áp lực thường xuyên đè nặng lên
chúng ta như hiện nay.
Ngày xưa, con người không sống trong môi trường ô
nhiễm. Con người gần thiên nhiên. Con người không
mang nhiều trách nhiệm trong gia đình, ngoài xã hội như
hiện nay. Con người không bị các áp lực do con người tự
đặt ra để khống chế lẫn nhau dưới những hình thức chính
trị, kinh tế, chiến tranh, luật pháp, và tôn giáo. Con người
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không lo trả nợ tiền nhà, tiền điện, tiền nước hằng tháng,
không lo sợ bị thất nghiệp, không lo sợ chiến tranh và
những nghĩa vụ quân sự mà mình có trách nhiệm trong
cuộc chiến tranh đó. Nói chung, con người không bị điều
kiện hóa bởi những điều kiện do con người thiết lập. Vì thế,
sự dụng công tu tập Thiền của người xưa thuận lợi hơn
người của xã hội văn minh mà xa rời thiên nhiên như hiện
nay.
Hiện nay, trong cuộc sống tạm gọi là văn minh của chúng
ta, chúng ta thường xuyên bị nhiều áp lực từ nhiều phía dồn
đến: từ áp lực công ăn việc làm đến những áp lực sinh hoạt
kinh tế, chính trị, tôn giáo, chiến tranh, và hoàn cảnh của xã
hội mà ta đương sống. Đầu óc chúng ta thường xuyên căng
thẳng. Chỉ vì chúng ta thường xuyên đương đầu nhiều vấn
đề phức tạp trong cuộc sống hằng ngày. Chúng ta chịu
đựng nhiều áp lực của nhiều phía dồn đến. Tâm chúng ta
khó ổn định, khó hài hòa với môi trường. Muốn hài hòa,
muốn tồn tại, và làm cho cuộc sống được cân bằng để phát
huy trí tuệ tâm linh, thật là điều khó đối với chúng ta. Đấy
là lý do chúng tôi muốn nói ngày nay tu Thiền khó hơn
ngày xưa.
Tóm lại, để thích nghi với hoàn cảnh sinh hoạt hiện nay,
giúp các bạn mới đi vào Thiền biết rõ giá trị của sự thực
hành thiền đúng Pháp, đúng kỹ thuật, đúng sự tác động vào
não bộ, và tránh những hậu quả không tốt cho thân, tâm, và
trí tuệ tâm linh khi thực hành thiền, bài Hồi Đáp Sinh Học
Trong Thiền được soạn ra.
Mong bài này sẽ giúp ích các bạn mới đi vào Thiền có hành
trang phù hợp theo kiến thức thời đại, phù hợp theo căn cơ
và nhu cầu của mỗi vị.
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ĐỊNH NGHĨA: HỒI ĐÁP SINH HỌC LÀ GÌ?
“Hồi đáp” có nghĩa sự đáp ứng trở lại. Thí dụ, khi hướng
dẫn thiền sinh học và thực hành các kỹ thuật trong Thiền,
muốn biết thiền sinh thu thập được bao nhiêu, chúng tôi
đưa ra nhiều câu hỏi trắc nghiệm để lượng giá trình độ tiếp
thu của họ tới đâu và sai, đúng như thế nào. Có qua thì phải
có lại. Có giảng thì phải có trắc nghiệm. Đó là phương
pháp “hồi đáp.”
Ngoài ra, khi làm điều gì, ta sẽ đạt được sự đáp ứng trở lại
về điều đó. Giống như ngửa mặt phun nước, nước liền rơi
vào mặt mình. Trong Đạo Khổng cũng nói: “gậm máu phun
người, trước dơ miệng mình. Hàm huyết phún nhơn, tiên ô
tự khẩu.” Trong Đạo Phật, gọi là “quả báo-vipāka.” Đó là
kết quả, hiệu quả, hậu quả của hành động hoặc tốt, hoặc
xấu do ta đã tạo ra hay vừa mới tạo ra.
Những sự đáp ứng nói trên, cũng được gọi là “hồi đáp.”
Như vậy, hồi đáp có nghĩa kết quả hoặc tốt hoặc xấu về
điều gì do hành động bằng lời nói, cử chỉ, và ý nghĩ của ta
tạo ra đối với ta hay đối với người khác. Nó là một tiến
trình đáp ứng trở lại.
Còn “sinh học” là phần tác dụng bên trong cơ thể do các
chất hóa học trong hệ thần kinh, trong tế bào não, và trong
các tuyến nội tiết tiết ra khi ta thực tập chủ đề nào đó trong
Thiền. Những chất hóa học này thuộc sinh học vì những
chất đó vốn ở bên trong cơ thể còn sống của người hành
thiền được tiết ra, qua sự dụng công. Những chất đó có khả
năng gây hại hay làm lợi cho cơ thể. Tác dụng những chất
hóa học được tiết ra này gọi là “hồi đáp sinh học.” Như
vậy, “Hồi đáp sinh học trong Thiền” là thông qua tâm thực
hành các chủ đề (Pháp) do Phật hay Tổ dạy, cơ chế não bộ
sẽ bị kích thích để tiết ra các chất nước hóa học làm lợi hay
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hại cơ thể. Làm lợi là thực hành đúng Pháp, đúng kỹ thuật.
Làm hại là thực hành sai Pháp, sai kỹ thuật.
Sai thì đưa đến bệnh cho tâm, cho thân, và cho trí tuệ. Đó
là tâm tánh không bình thường; thân thì bị bệnh tim mạch,
bệnh tiểu đường, bệnh liệt rung (Parkinson)1, bệnh trầm
cảm2, bệnh nhức nửa đầu3, bệnh mất ký ức (Alzheimer)4, trí
tuệ không sáng, trí năng méo mó...
Đúng thì đưa đến thân khỏe mạnh, chữa được những thứ
bệnh cao máu, tiểu đường, loét bao tử, suy nhược thần
kinh, tinh thần không còn bị căng thẳng, thần sắc trong
sáng, da dẻ hồng hào, tâm tánh bình thường, ký ức tốt, trí
tuệ sáng suốt...
NGUYÊN LÝ HỒI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIỀN:
NGUYÊN LÝ TÁC ĐỘNG - TÁC DỤNG
Trong Thiền, chức năng của Tâm đóng vai trò quan trọng
trong việc thực hành thiền. Tâm có khả năng mang lại sức
khỏe hay bệnh tật và trí tuệ sáng suốt hay tâm trí mờ mịt
cho người thực hành. Chỉ vì khi thực hành, Tâm phải dựa
vào Pháp và kỹ thuật thực hành. Khi Tâm khởi động, xung
lực thần kinh liền truyền thẳng đến những nơi liên hệ đến
niệm do Tâm phát ra. Như vậy, dựa vào Pháp và kỹ thuật,
chính Tâm trực tiếp tác động đến Não. Não liền kiến giải
những xung lực tín hiệu do Tâm truyền đến. Sau đó, nó
trực tiếp truyền xung lực niệm do nó kiến giải đến những
vùng liên hệ khác ở Vỏ não và trong não.
Ở Vỏ não thì có 3 vùng:
1. Vùng tiền trán bán cầu não trái thì có suy nghĩ, tính
toán và trí năng biện luận.
2. Vùng tiền trán bán cầu não phải thì có ý thức phân biệt.
Đây là 2 vùng thuộc vọng tâm.
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3. Còn vùng thứ ba là phía sau bán cầu não trái là vùng
Tánh Giác.
Riêng bên trong não thì có hệ thống Viền não, Cuống não,
và Tuyến Nội tiết. Hệ thống Viền não bao gồm khu Đồi Thị
(Thalamus), Dưới Đồi (Hypothalamus), Ký ức dài hạn, Ký
ức xúc cảm (ký ức ngắn hạn), hệ thống Thần kinh tự quản.
Bên trong cấu trúc của những vùng này đều có chứa chất
nước hóa học. Những chất nước hóa học này đều có hai
công dụng: làm lợi hoặc gây hại cho thân, tâm, và trí tuệ.
Tùy theo mức độ nội dung phát ra tín hiệu xung lực của
Tâm, các chất nước hóa học có lợi hay có hại cho cơ thể sẽ
được tiết ra.
TÁNH GIÁC
Khi ta thực hành thiền đúng Pháp, đúng kỹ thuật, tác động
của nó sẽ tạo ra tác dụng thân-tâm hài hòa và trí tuệ tâm
linh phát huy. Đây là trí
tuệ tự phát. Nó thuộc trí
siêu thế. Nó không phải
do trí phàm phu là ý
thức hay ý căn, hoặc trí
năng đóng vai trò mà
do tiềm năng giác ngộ
bên trong các cơ chế
tánh giác phát ra. Chỉ vì
những phương thức
thực hành của Thiền, cơ
bản là ta dùng chủ đề
để tác động trực tiếp
vào khu vực Tánh giác.
Đây là vùng tạo ra
những tác dụng “kỳ
diệu” đối với thân tâm

Hình 1: Vùng Tánh Giác nằm phía
sau bán cầu não trái
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và trí tuệ tâm linh con người.
Tánh giác là thuật ngữ trong Thiền Tông, trong Phật giáo
Nguyên Thủy, Phật gọi là trí Vô Sanh, trong Phật giáo Phát
Triển thuộc Hệ Duy Thức, ngài Chân Đế* (Ấn Độ) gọi là
Bạch Tịnh Thức. Nó là cái biết không có ganh đua. Trong
Khoa học gọi nó là vùng Giác tri Tâm linh (Gnostic
Sprituality) hay vùng Kiến giải tổng quát (General
Interpretative Area). Chúng tôi gọi nó là vùng Biết Không
Lời. Tức là chỉ có sự nhận biết mà không có lời nói thầm
kèm theo trong đó.
Thí dụ, khi mắt thoáng nhìn thấy toàn bộ khung cảnh trước
mặt, ta tuy nhận biết rõ ràng tất cả đối tượng mà trong não
không có lời nói thầm từng đối tượng. Đó là cái lóe sáng
biết đầu tiên không lời và đồng bộ của Tánh giác. Ngay
khi đó, tâm ta hoàn toàn an tịnh. Nhưng ta không duy trì
được niệm biết này lâu dài, chỉ vì ta chưa làm chủ được cơ
chế nói thầm trong não, nên niệm nói thầm sau đó liền khởi
lên.
Vùng Biết Không Lời (BKL) nằm phía sau bán cầu não
trái. Danh từ khoa học gọi là “The General Interpretative
Area” hay “Gnostic Area.” Chức năng của BKL là kiến giải
tất cả đối tượng của giác quan mà không có Ta (tự ngã) can
thiệp vào. Trong sơ khởi, sự nhận ra đối tượng của nó chỉ
bằng niệm thầm nhận biết. Khi nó có mặt, phiền não, sân
hận, lo âu, sợ hãi, tranh chấp, ganh đua, hận thù không có
mặt. Khi BKL có mặt, tâm người hành thiền trở nên an
tịnh, trầm lặng, và thanh thản. Khi BKL có mặt, trí năng
không méo mó, xúc cảm/xúc động không có. Theo đó tất
cả năng lượng sinh học (Bioenergies) bên trong cơ thể được
khai triển đồng bộ. Tác dụng sinh học (Bioaction) trong
Thiền dựa trên sự có mặt của nó. Lý do, khi Tánh giác có
mặt, cùng một lúc Vỏ não, khu Dưới Đồi bị tác động. Qua
đó hệ thống Đối giao cảm thần kinh, hệ thống tuyến Nội
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tiết đồng bộ bị tác động. Thân khỏe mạnh, tâm an lạc nhờ
dựa trên những sự tác động dây chuyền này giữa cơ chế
Tánh giác, khu Dưới đồi, tuyến Yên, và tuyến Nội tiết.
Từ trên nguyên lý này, cho thấy Tánh giác đóng vai trò
quan trọng trong việc chữa trị hay điều chỉnh bệnh tâm thể.
Bởi vì khi BKL có mặt, thần kinh ta không căng thẳng; lo
âu không có; sân hận không có; sợ hãi không có; dính mắc
không có; đố kỵ không có. Chỉ có sự nhận biết không lời.
Đó là sự nhận biết rõ ràng mà không bị dính vào hai bên:
thương/ghét, lỗi/phải, thiện/ác, chánh/tà...
Khi Tánh giác có mặt, Đối Giao Cảm Thần Kinh bị tác
động, làm tiết ra chất nước hóa học acetylcholine. Chất này
làm hạ huyết áp, hạ máu mỡ, hạ đường trong máu, cơ thể
nhẹ nhàng, linh hoạt, ký ức được tăng cường...Đối giao
cảm cũng tác động đến tuyến tụy làm tiết ra insulin, giúp
cho bệnh tiểu đường giảm từ lần đi đến quân bình.
KHU DƯỚI ĐỒI
Trong hệ thống Viền não, có nhiều khu vực; mỗi khu vực
có một chức năng và vai trò đặc biệt của nó. Trong đó Khu
Dưới Đồi (DĐ) là trung tâm đóng vai trò quan trọng nhất.
Chức năng của DĐ là kiểm soát hệ Thần kinh Tự quản và
chuyển “tín hiệu tâm” từ Vỏ não do ta khởi lên đến các
trung tâm khác trong giữa não. DĐ biểu lộ những nét bề
ngoài hay sâu kín của Tâm Vọng (false mind) và Tâm Chân
(real mind). Thí dụ, khi biểu lộ những xúc cảm buồn, lo, sợ,
giận, tức, bực, những tín hiệu tâm vọng đó liền truyền đến
khu DĐ; khu DĐ liền truyền tín hiệu tâm xúc cảm đó đến 4
nơi. Một ngả lên Đồi Thị (Thalamus), một ngả đến Giao
cảm thần kinh, một ngả đi vào Tuyến Yên, một ngả đi vào
nội tạng, đặc biệt là tim. Do đó, vui quá độ cũng đưa đến
đứng tim, và giận tức quá mức cũng làm ói máu.
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Chức năng của Đồi Thị là khuếch tán tín hiệu tâm xúc cảm
đi các vùng ký ức ngắn hạn, dài hạn, và khắp vỏ não. Khi
tín hiệu xúc cảm truyền đến vùng Thân Thọ (Somatic
sensory) trên Thùy Đỉnh giữa vỏ não, nơi đây liền truyền
đến hệ Giao cảm thần kinh. Ngay tức khắc, nét buồn kia
liền được biểu lộ ra ngoài gương mặt và trong ánh mắt của
ta.
Nếu buồn sâu đậm, mắt ta có thể rớm lệ, môi méo, hai má ủ
dột, v.v… Chức năng của Giao cảm thần kinh là tiết ra chất
nước hóa học epinephrine (còn nổi giận thì tiết ra
norepinephrine). Cả hai chất này đều gây ảnh hưởng xấu
cho tim mạch, máu, và những cơ quan nội tạng khác như
bao tử, gan, thận. Thân sở dĩ mang bệnh nội tạng là do hai
chất này tiết ra quá nhiều. Nhưng hai chất này được tiết ra
là do những tiến trình xúc cảm như buồn chán, lo âu, sợ hãi
của tâm dính mắc hay tâm chưa tỉnh ngộ khởi lên.
Như vậy, chính Tâm tạo ra bệnh cho Thân thông qua những
chất nước hóa học bên trong hệ Giao cảm thần kinh và bên
trong hệ thống Tuyến nội tiết. Tâm này là tâm vọng. Do tự
ngã là chủ thể. Ý niệm “Ta” và “Cái của Ta” xuất hiện
trong đó. Còn Tâm Chân thì không có xúc cảm/xúc động.
Ý niệm “Ta” và “Cái của Ta” vắng mặt. Chỉ có dòng niệm
biết không lời có mặt. Thiền Tông giả lập chủ thể biết đó
là “Ông Chủ” (the “Master”) hay “Chân Ngã” (the “True
Self”). Khi dòng niệm biết không lời này có mặt, khu Dưới
Đồi liền tác động ngược lại. Với thần kinh Tự quản thì nó
tác động vào đối giao cảm thần kinh, làm cho đầu dây thần
kinh này tiết ra acetylcholine. Nói chung, tùy theo từng chủ
đề dụng công, khi ta phối hợp với chiêu thức hay kỹ thuật
thực hành, và sử dụng niệm biết không lời hay Trí năng
tỉnh ngộ để điều hành quá trình dụng công thì các chất sinh
hóa học (biochemical substances) làm lợi cho cơ thể sẽ
được tiết ra. Thí dụ, từ tuyến Tùng sẽ tiết ra serotonin,
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melatonin. Từ tuyến Tụy, tiết ra insulin. Từ Cuống não tiết
ra acetylcholine, serotonin, và dopamine, vân vân.
NHỮNG LIÊN KẾT CHẶT CHẼ
Chính vì thế, khi thực hành thiền, chúng tôi thường giải
thích rõ 4 sự liên kết chặt chẽ giữa Tâm, Pháp, Kỹ Thuật
(Chiêu thức = Gimmicks), Não bộ, Hệ thống Viền não.
Chúng tôi đặt tên là “Hồi đáp sinh học trong Thiền.” Đây là
để khi dụng công, người mới đi vào Thiền biết rõ vì sao
thực hành đúng Pháp, đúng kỹ thuật thì đưa đến thân khỏe
mạnh, tâm thanh thản, chữa trị được bệnh nội tạng, bệnh
thần kinh. Còn thực hành sai Pháp, sai kỹ thuật thì sẽ đưa
đến những bệnh tâm thể như cao máu, tiểu đường, loét bao
tử, trầm cảm, mất ký ức, hoặc bệnh ảo giác về âm thanh, ảo
giác về hình ảnh như bệnh tâm thần phân liệt5
(Schizophrenia).
Pháp của Phật và Tổ bao giờ cũng đúng. Chỉ có ta không
nắm vững tinh túy Pháp nói lên điều gì và áp dụng sai kỹ
thuật nên đưa đến bệnh tật cho thân và rối loạn cho tâm.
Thay vì nắm nghĩa bình dân để thực hành, ta nắm nghĩa
hàn lâm để lý luận, suy luận. Ta sáng tạo thêm từ ngữ vào
cốt lõi Phật pháp mà quên đi cốt lõi yên lặng của bậc
Thánh. Thay vì sử dụng Trí năng tỉnh ngộ, ta sử dụng Trí
năng méo mó... Thay vì tác động thẳng vào Đối Giao Cảm
Thần Kinh, ta lại tác động thẳng vào Giao Cảm Thần Kinh.
Thay vì thư giãn và không lời, ta lại theo phương thức tập
trung hay tưởng tượng, và có lời, thay vì chỉ biết, ta lại đề
cao nên biết, phải biết. Thay vì dùng trí, những vị đó
dùng thức khi dụng công trong 4 oai nghi. Thay vì duy trì
đơn niệm biết, hoặc chỉ biết, thầm nhận biết, tỉnh thức biết,
vị ấy chủ trương phải biết, nên biết, ý thức biết, trí năng
biết.
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Cho nên, trong việc tu Thiền, nhiều người dễ bị bệnh tâm
thể là do những vị đó đã áp dụng sai nguyên tắc tác động
sinh học khi thực hành. Đó là “có lời” tác động khác,
“không lời” tác động khác. Không lời là đi vào Đối giao
cảm thần kinh. Có lời mà thiếu tỉnh ngộ thì đi vào Giao
cảm thần kinh.
*Chân Đế: Paramārtha (499-569), quê quán ở Ujjayini,
người nước Ưu Thiền Ni (Ujjayani), miền Tây Ấn Độ, gốc
Bà la môn, đến Trung Hoa năm 548.

TRỤC DÂY CHUYỀN
Trong não bộ, trong hệ thống thần kinh, và trong các tuyến
Nội tiết của con người có nhiều chất nước hóa học vừa làm
lợi cho cơ thể mà cũng làm hại cho cơ thể. Khi thực hành
đúng pháp, đúng kỹ thuật, ta sẽ tạo ra những tác động dây
chuyền của trục Tánh giác+Hệ thống Viền não+Dưới
Đồi+Đối giao cảm thần kinh+Tuyến Nội tiết+Cuống
não+Vỏ não để tạo ra sự quân bình cơ thể, giúp cơ thể phát
huy những năng lượng sinh học khác. Thí dụ, thân được
khỏe mạnh, tâm cảm thấy sảng khoái, an vui yêu đời, và hài
hòa với môi trường chung quanh. Trí tuệ được phát huy vì
ký ức được gia tăng và nhận thức được đúng hướng. Trí
năng méo mó không xuất hiện. Nghiệp ác hay bất thiện
không xuất hiện vì Hạnh nhân (Amygdala) không hoạt
động.
Nói rõ hơn, trong Hồi đáp sinh học, trục Tánh giác+Hệ
thống viền não+Chất sinh hóa học, v.v. đóng vai trò tương
tác lẫn nhau theo nguyên tắc: cái này có, cái kia có. Trong
đó vai trò chính là Trí năng tỉnh ngộ. Còn cơ chế tuyến Nội
tiết chỉ là nơi tiết ra các chất sinh hóa học do kết quả của sự
phản ứng dây chuyền tác động giữa tâm và cơ chế tánh
giác; giữa Tánh giác và Hệ thống Viền não, v.v…
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Trong Hệ thống viền não gồm Đồi thị, Dưới đồi, Ký ức dài
hạn và Ký ức xúc cảm. Ngoài ra, phải kể đến các chất sinh
hóa học trong các tuyến Nội Tiết, như tuyến Tùng và tuyến
Yên và một số chất sinh hóa học trong Dưới Đồi và trên
Cuống não. Chất sinh hóa học vừa làm lợi cho cơ thể mà
cũng vừa hại cho cơ thể đều có sẵn trong các cơ chế đó.
Do đó, thực hành đúng Pháp, đúng kỹ thuật, cơ thể sẽ được
khỏe mạnh. Thực hành sai Pháp, sai kỹ thuật, cơ thể sẽ
mang bệnh. Đây là điều ta cần thận trọng khi học và khi
hành thiền.
Tóm lại, đây là nguyên lý hồi đáp sinh học trong Thiền.
Nguyên lý này dựa trên sự áp dụng đúng Pháp, đúng Kỹ
thuật thực hành. Nếu áp dụng sai Pháp và sai Kỹ thuật, kết
quả ta sẽ mang lại nguy hại cho thân-tâm và trí tuệ.
BỐN ĐIỂM CẦN BIẾT
Để có ý niệm rõ về Hồi đáp sinh học trong Thiền, chúng
tôi nêu lên 4 điểm. Có biết rõ, ta sẽ không sợ sai lạc khi
thực hành.
1. Vai trò của Tâm
Điểm thứ nhứt là vai trò của tâm. Tâm này tuy chưa phải là
Chân Tâm, nhưng nó đã tỉnh ngộ và sáng suốt. Có sáng
suốt ta mới nhận ra Pháp nào là pháp của Phật, của Tổ.
Pháp nào là pháp không phải của Phật, của Tổ. Pháp nào đi
thẳng vào Tánh giác, pháp nào đi vòng quanh theo Ý căn
và Ý thức. Chỉ vì chúng ta tu Thiền, chúng ta phải theo
Phật Thích Ca hoặc theo Pháp của chư Tổ. Chúng ta xem
đó là chân lý và chúng ta quyết tâm thọ trì chân lý đó.
Chúng ta không đi lang thang trạch Pháp.
Cho nên trong việc tu học Thiền, vai trò Trí năng tỉnh ngộ
rất quan trọng vì nó mở ra khúc quanh mới trong đời tu tập
của ta. Ta nhận ra giá trị của Pháp. Ta sáng suốt. Ta có lòng
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tin. Ta có cân nhắc suy tư. Ta không còn bị bế tắc. Ta có
khả năng vượt qua các chướng duyên để dấn thân theo
Thiền. Ta không đổ thừa tại, bị, bởi, vì, do, mắc, bận, chưa
đủ duyên, nghiệp còn dầy... Còn không tỉnh ngộ, không
sáng suốt, ta thiếu cân nhắc suy tư, thiếu lòng tin, thiếu cố
gắng thực hành, dễ chán nản, dễ bỏ pháp tu mà ta đã chọn
từ lúc ban đầu, dễ bị mê hoặc bởi những pháp có nhiều hấp
dẫn giác quan như bùa chú, thần linh, và hình thức bề
ngoài. Bởi vì khi tỉnh ngộ, ta nhận rõ giá trị của những
pháp mê tín, dị đoan, và hình thức bề ngoài, chúng không
có khả năng đưa ta đến tỉnh ngộ, chuyển đổi nhận thức,
điều chỉnh bệnh tâm thể hay chuyển nghiệp.Ta cương quyết
không theo những pháp mê tín dị đoan, và hình thức bề
ngoài đó. Ta chọn Thiền. Ta chọn lối thực hành thiết thực,
không hình thức, không từ chương, đi thẳng vào cơ chế
Tánh giác trong 4 oai nghi. Ta không theo con đường đi
lòng vòng chỉ vì con đường này là con đường Thiền theo
thế tục. Nó không khế hợp với Thiền theo Phật và Tổ. Ta
sáng suốt để từ bỏ. Ta quyết tâm đi theo Con Đường Trí
Huệ của Phật. Ta xem đây là chân lý và ta quyết tâm tinh
cần, tinh tấn dụng công để thể nhập chân lý đó.
Đây là điểm thứ nhứt. Tâm tỉnh ngộ (TTN) là điều kiện cần
thiết trước tiên của người chọn con đường Trí tuệ Tâm linh.
TTN rất quan trọng. TTN đóng vai quyết định sự nghiệp
phát triển tâm linh của ta. Chính TTN giúp cho ta có đủ
lòng tin để ta cố gắng vượt qua nhiều chướng duyên, tạo
điều kiện thuận lợi để tham dự các khóa tu học; vui thích và
tỉnh táo khi nghe pháp, học pháp, chớ không ngủ gật khi
nghe pháp; thường xuyên thân cận bạn đạo trong Khóa Tu
hay trong Đạo Tràng, và thường xuyên thân cận thiện tri
thức để lắng nghe, học hỏi, trình kinh nghiệm, và thực hành
các pháp đi thẳng vào cơ chế Tánh giác. Ta không còn đi
trạch Pháp chỗ này, chỗ kia nữa. Ta đi vào thực hành. Ta
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theo sự hướng dẫn của vị thầy tâm linh có nhiều kinh
nghiệm thực hành thiền.
2. Vai trò của Pháp
Điểm thứ hai là Pháp. Pháp là chủ đề ngắn gọn do Phật dạy
trong Kinh hay do Tổ dạy trong Luận. Pháp là tinh túy cô
đọng mà ta đã nắm bắt được, hoặc ta đã nhận ra được ý
nghĩa rốt ráo của nó. Rồi ta nương theo tinh túy đó để miên
mật luyện tập hay miên mật thực hành trong 4 tư thế: đi,
đứng, nằm, ngồi. Có miên mật luyện tập hay miên mật thực
hành, ta mới đi đến thể nhập được chân lý mà ta vừa mới
ngộ đó. Có thể nhập, ta mới có chứng nghiệm chân lý đó
như thế nào trên thân, tâm, và trí tuệ tâm linh của ta. Không
thể nhập làm sao ta biết được giá trị của ngộ lý như thế nào
trên thân, tâm, và trí tuệ của ta? Do đó, chứng nghiệm chân
lý là phần quyết định tối hậu trong từng giai đoạn thực
hành của người tu Thiền. Chứng nghiệm chân lý không
phải là điều ta tưởng tượng để đặt ra mà chính là điều ta
thực sự kinh nghiệm trên thân, tâm và trí tuệ tâm linh của ta
qua sự tác động một trong 3 hay 4 tánh của cơ chế Tánh
giác. Trong Thiền, những tiến trình chứng nghiệm này
được xếp là thân chứng, tâm chứng và trí chứng hay huệ
chứng.
Cho nên, người tu Thiền nếu chỉ thông suốt nghĩa lý trong
Kinh, trong Luận mà thiếu tự mình chứng nghiệm nghĩa lý
đó, xem như ta chưa trọn vẹn đường tu, dù chỉ ở mức Cấp 1
của Thiền Căn Bản là nhận ra mình có Tánh giác và kinh
nghiệm dòng biết không lời vững chắc trong vòng từ 1
phút đến 2 phút hoặc nhiều hơn nữa trong một thời thiền 2
tiếng đồng hồ.
Thí dụ, xuyên qua lời Tổ dạy, ta biết mình có Tánh giác.
Trong Thiền Căn Bản, Tánh giác được xem như là Chân Lý
tối hậu—đây là ta đã ngộ lý. Tương đương với từ “giác ngộ
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chân lý,” chứ chưa phải thể nhập chân lý—phần giác ngộ
này rất quan trọng. Nó chuyển hướng đời tu tập của ta. Nó
giúp ta nhận ra cốt lõi tinh ba Phật pháp vốn dựa trên cơ sở
Biết Không Lời của Tánh giác. Ta không còn bị vướng vào
lời khi dụng công đến chỗ thâm diệu tối hậu. Sau đó, ta cần
thực hành để có kinh nghiệm rõ ràng Tánh giác như thế nào
trong thân, tâm và trí tuệ tâm linh của ta.
Cho nên, sau khi ngộ lý xong, ta phải miên mật dụng công
để đi đến thể nhập Tánh giác. Đó là Tánh giác và ý niệm
Ta trở thành một thể thống nhất. Phàm Tâm mất bóng,
Chân Tâm hiển lộ. “Ông Chủ” thật sự có mặt trong “ngôi
nhà 6 căn.” Phong thái nói năng đi đứng của ta không còn
dính mắc, không còn tự khen mình chê người, và thần sắc
của ta không còn đen xám như trước nữa.
Nhưng như thế cũng chưa đủ, ta cần phải miên mật thực
hành thêm nữa để có kinh nghiệm thể nhập sâu sắc hơn.
Thể nhập càng sâu thì kinh nghiệm tâm linh càng rõ ràng
và vững chắc hơn. Thuật ngữ Thiền gọi trạng thái này là
chứng nghiệm hay chứng đạt Chân Lý.
Với người tu Thiền, điểm quan trọng nhất của việc thực
hành thiền là làm sao cho Thân và Tâm được hài hòa, được
cân bằng với nhau. Thân và Tâm không hài hòa thì trong
môi trường sống hằng ngày, chắc chắn cá nhân sẽ không
thể hài hòa được với ai, kể cả những người thân yêu của
mình. Cho nên hài hòa là năng lượng “diệu hữu” của cá
nhân. Còn nếu cơ thể nay đau, mai ốm, tâm tánh bất bình
thường: thương người này, ghét người kia, bất mãn người
nọ, thì làm sao ta hài hòa được với ai? Ngay bối cảnh sống
trong tập thể nhỏ như Đạo tràng hoặc trong gia đình mà ta
cứ thường xuyên hùng hằng hục hặc với bạn thiền, với
người thân, làm sao ta có thể hài hòa được với người khác
ngoài xã hội? Như vậy, nếu muốn kinh nghiệm “diệu hữu”
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trong những bối cảnh sống khác nhau trong đời sống hằng
ngày, tất nhiên ta sẽ không bao giờ chứng nghiệm được.
Chỉ vì bên trong Thân, Tâm, và Trí tuệ của ta đã có tiềm ẩn
những thứ bất hài hòa. Đó là những tùy miên dính mắc, tùy
miên si mê, tùy miên đố kỵ, tùy miên sân hận, tùy miên
tham lam, tùy miên ích kỷ...
Với người tu Thiền, chúng ta chỉ cần nắm vững nghĩa lý
những tinh túy trong bài Kinh hoặc trong bài Luận rồi đưa
ra luyện tập hay thực hành. Vì chúng ta cần thể nhập và
chứng nghiệm giáo lý hơn là chỉ ngộ giáo lý. Ngộ mà chưa
thể nhập, chưa chứng nghiệm thì huệ lực khó phát sinh,
sáng tạo không có, tâm rộng lượng bao dung không có,
thân tâm khó hài hòa, tập khí/lậu hoặc khó bị cô lập, tâm
khó chuyển hóa lâu dài được. Do đó, nhận ra tinh túy của
giáo lý là bước cần thiết lúc ban đầu, còn chứng nghiệm
được giáo lý đó trên Thân, Tâm và Trí tuệ tâm linh mới là
điều quyết định sau cùng của người tu Thiền.
Tác dụng của Kinh, của Luận là tạo ra sự mực thước, sự
giềng mối hay lề lối, hoặc khuôn phép. Chúng ta kiên nhẫn
đi theo đó, học theo đó, và miên mật thực hành theo đó.
Chúng ta không thối chuyển, không sợ mình đi sai tôn chỉ
của Phật Thích Ca hay của Tổ Đạt Ma. Chỉ sợ là ta không
tinh cần theo đuổi, không miên mật thực hành hay thực
hành không đúng khớp với trọng tâm lời dạy trong Kinh,
trong Luận. Cho nên, khi thực hành, ta cố gắng tránh những
định nghĩa hàn lâm, triết học của nhiều nhà chú giải Kinh,
Luận. Những giải thích hay định nghĩa đó tuy cao siêu,
nhưng không thiết thực, không đi vào cốt lõi lời dạy, và qua
lối giải thích đó, ta không biết được đầu mối ở đâu để thực
hành. Khi không thực hành được, ta sẽ không bao giờ
chứng nghiệm được điều ta tự xem như là “ngộ lý.”
Chúng ta là người thực hành. Chúng ta cần kết hợp giữa
ngộ lý và chứng nghiệm. Nó là một nguyên tắc quan trọng
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trong Thiền. Cả 2 liên kết chặt chẽ với nhau. Có ngộ lý mà
chưa chứng nghiệm, cuộc hành trình của ta xem như chưa
khởi hành hay chưa đi.
Chúng ta không học Kinh để làm Pháp sư, không học Luận
để làm triết gia, không nghiên cứu Kinh, Luận để xào nấu
rồi biến mình trở thành học giả Thiền. Chúng ta cần lãnh
hội Kinh, Luận để đi đến thể nhập tinh túy của bài Kinh,
bài Luận nào mà chúng ta nhận thấy thích hợp với căn cơ
và mục tiêu nhắm tới của ta. Nói chung, mục đích ứng
dụng Pháp của Phật hay của Tổ là ta nhắm điều phục Tâm
để tạo ra sự hoạt hóa cơ thể và mang lại những lợi ích thiết
thực cho Thân, Tâm và Trí tuệ âm linh. Đây là mục tiêu và
nhu cầu của người hành thiền.
Ngoài ra, chúng ta cũng còn cần làm gương cho con em
chúng ta nữa. Chúng ta không để cho con em chúng ta hoài
nghi về Giáo lý mà chúng ta đang theo. Chúng ta cần
chứng minh cho con em chúng ta thấy và biết rằng đạo Phật
là đạo nhắm mở mang trí tuệ con người, chuyển hoá tâm
con người, kiến tạo tình thương và từ bi trong muôn loài
chúng sanh...
Tóm lại, vì lý do này, khi học và thực hành chủ đề trong
Thiền, chúng ta cần nắm vững nghĩa bình dân của chủ đề
để chúng ta luyện tập hay thực hành dễ dàng.
Trong bước đầu, nhận ra rõ ràng giá trị tinh túy của Pháp là
điều cần thiết, kế tiếp là phải chứng nghiệm giáo lý đó qua
sự tinh tấn miên mật dụng công. Với người mới tu thiền,
Không Dán Nhãn Đối Tượng là kinh nghiệm cần thiết mà
ta cần có. Qua đó, ta sẽ kinh nghiệm được trạng thái có
chánh kiến với mọi người chung quanh. Dần dần ta sẽ sống
và làm việc phù hợp theo chánh pháp. Đó là thấy biết Như
Thật. Nội Tâm ta sẽ dần dần không còn dính mắc.
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3. Vai trò của Kỹ Thuật
Điểm thứ ba, khi thực hành, ta phải nắm vững kỹ thuật.
Khi nắm vững kỹ thuật, chúng ta sẽ thu ngắn được thời
gian dụng công. Thay vì mất 10 năm mới kinh nghiệm
được cái Biết Không Lời của Tánh giác, chúng ta có thể
mất vài ba tháng sẽ kinh nghiệm ngay. Chỉ vì chúng ta thực
hành thẳng vào cơ chế Tánh giác. Chúng ta không sử dụng
tư duy biện luận để giải thích lòng vòng về vọng tâm/chân
tâm. Nói chung, chúng ta không thực hành vòng quanh.
Ở lớp Căn Bản có 4 kỹ thuật chính và nhiều chiêu thức.
Mỗi kỹ thuật và chiêu thức tuy khác nhau ở cách thực hành,
nhưng tất cả đều xoáy trọng tâm vào tác động đến tế bào
não của 1 trong 4 vùng của cơ chế Tánh giác. Vì có như
thế, ta mới kinh nghiệm được sự tác dụng sinh học xem
như “kỳ diệu” của Thiền đối với đời sống con người.
Lý do là khi cơ chế này bị tác động thì một hệ thống dây
chuyền trong trục Tánh giác-Vỏ não-Hệ thống Viền nãotuyến Nội Tiết v.v… liền bị hoạt hóa. Trong quá trình hoạt
hóa này, những chất sinh hóa học bên trong đối giao cảm
thần kinh, bên trong các tuyến nội tiết sẽ tiết ra để chữa
bệnh cho thân và chữa bệnh cho tâm, cũng như làm tăng
thêm ký ức và phát huy sự bén nhạy, sự tinh xảo của trí óc.
Hồi đáp sinh học dựa trên cơ sở này. Nếu không có tác
dụng kỳ diệu này, Thiền sẽ không bao giờ là dụng cụ hữu
ích thiết thực trong cuộc sống con người và các tông phái
khác trong đạo Phật sẽ không bao giờ kết hợp với Thiền.
Vì Thiền hữu ích thiết thực, nên các tông phái khác trong
đạo Phật đã kết hợp với nó. Ngoài ra, có nhiều tôn giáo
khác cũng kết hợp với Thiền.
Muốn nắm vững kỹ thuật, chúng ta cần tham dự nhiều lần
trong các buổi giảng có hướng dẫn kỹ thuật thực hành.
Thiếu nghe nhiều, thiếu ghi nhận những chi tiết trong các
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kỹ thuật thực hành, thiếu gần gũi bạn đạo, thiếu thân cận
thiện tri thức, chúng ta có khả năng thực hành sai, hoặc
không tinh xảo trong kỹ thuật thực hành.
4. Vai trò của Não Bộ
Điểm thứ tư là vai trò Não bộ. Đây là kiến thức Khoa học.
Ngày nay học và thực hành Thiền, chúng ta cần trang bị
thêm kiến thức về vai trò của Não. Nó chính là căn cứ của
Tâm, của Ý, của Thức và của Tánh giác. Con người hơn
các chúng sanh khác là nhờ có bộ Não tinh vi với hằng
trăm tỷ tế bào não (Neurons).
Thông qua tâm phát ra tín hiệu hay truyền đạt những sắc
thái cảm xúc hay ý nghĩ, não biểu lộ nhân cách con người,
bao gồm thiện/ác, mê/tỉnh, đạo đức/phi đạo đức ra ngoài
hành động bằng lời nói, cử chỉ, thái độ... Không có não,
tâm không thể biểu lộ được những sắc thái (nuances) Vọng
hay Chân ra ngoài thân và lời được. Khi Tâm hướng các
căn tiếp xúc đối tượng, tức thì não liền kiến giải những chi
tiết liên quan đến đối tượng đó. Vì vậy, khi một phần nào
trong não bị hỏng, tâm tánh, cử chỉ, hành động, và lời nói
con người liền bị ảnh hưởng theo. Các căn dù còn nguyên
vẹn mà thái độ vẫn không bình thường được. Những bệnh
tâm thể, bệnh uất cảm (stress), bệnh suy nhược thần kinh,
bệnh mất ký ức, bệnh trầm cảm, bệnh liệt rung, bệnh ngu
đần, bệnh khen mình, chê người, chấp ngã đều do não gây
nên. Con người được khỏe mạnh, da dẻ hồng hào, trí năng
sắc bén, trí tuệ sáng suốt cũng do chính não đóng vai trò.
Chung qui chỉ vì não có nhiều chức năng liên hệ đến tay
chân, lời nói, học hỏi, nhân cách, sự thông minh, trí tuệ
bình thường, trực giác, và siêu trực giác. Não cũng chứa
nhiều hệ thống chất hóa học bên trong nó. Khi một phần
nào trong não bị hỏng, nhân cách con người liền bị ảnh
hưởng theo. Cụ thể như những người bị bệnh tâm thần
phân liệt5, bệnh tai biến mạch máu não, bệnh liệt rung,
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bệnh trầm cảm, bệnh mất trí nhớ. Trong trường hợp này,
Tâm không thể điều khiển được não để ra lệnh não hoạt
động theo ý muốn của tâm.
Nói chung, khi tâm thường xuyên căng thẳng như lo âu, sợ
hãi, bực bội, nghi ngờ, não sẽ tiết ra các chất hóa học để
thích nghi hóa với tình trạng căng thẳng đó. Nếu càng tiết
ra nhiều chất hóa học phù hợp với tình trạng căng thẳng,
các chất hóa học này sẽ làm hại những cơ quan bên trong
thân như tim, thận, gan, máu, và tế bào não. Những bệnh
tâm thể là do chất hóa học norepinephrine tiết ra thường
trực và quá nhiều trong Giao cảm thần kinh hay trong
Cuống não. Chất này theo máu đi vào ruột thượng thận, nó
làm cho ruột thượng thận tiết ra epinephrine và cortisol.
Cortisol lại đi theo máu lên não, nó bó chặt tế bào não làm
cho ta mất trí nhớ và bị bệnh liệt rung. Cuối cùng, ta có khả
năng bị bệnh ung thư (xem thêm Phụ Lục).
Như vậy, nếu Tâm thường xuyên thư giãn, não sẽ tiết ra các
chất hóa học khác làm lợi cho những cơ quan bên trong
thân như tim, thận, gan, máu, và tế bào não. Thí dụ như các
chất: acetylcholine, dopamine, serotonin, và melatonin.
Do đó, Tâm căng thẳng, tạo ra bệnh cho Thân. Rồi cuối
cùng người cảm nhận những sự đau đớn, mệt mỏi, bệnh tật
của thân lại là Tâm. Cho nên chúng tôi thường nói: “Tâm
như Nhạc trưởng. Nó điều khiển sáu tay chơi nhạc là Mắt,
Tai, Mũi, Lưỡi, Thân, Ý để hòa tấu những điệu nhạc lên
bổng xuống trầm hay du dương trong cuộc đời. Cuối cùng,
chính Tâm là người thưởng thức những khúc nhạc do nó
sáng tạo và điều khiển sáu tay chơi nhạc.” Đây gọi là Hồi
đáp sinh học trong Thiền.
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VÀI CHI TIẾT VỀ HỒI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIỀN

Trong Thiền, phương pháp thư giãn Tâm hay thư giãn
niệm là một phần quan trọng của sự tạo ra hồi đáp sinh học
để chữa bệnh tâm thể và bệnh suy nhược thần kinh ngay
tức khắc. Nó là thuốc giải độc bệnh Uất cảm (stress), thuốc
giải độc những rối loạn tâm xúc cảm và điều chỉnh lại
những rối loạn chức năng thần kinh. Chỉ vì khi ta thư giãn
Tâm, hệ thống Viền não bị tác động. Tiếp theo, khu Dưới
Đồi bị hoạt hóa. Nó liền tác động thẳng đến Đối giao cảm
thần kinh và những nơi liên hệ khác như tuyến Yên, Vỏ não
để những nơi đây tiết ra các thần kinh dẫn truyền như
acetylcholine và dopamine. Kết quả ta phục hồi được
những chức năng thần kinh và nội tạng mau lẹ.
Dopamine có nhiều khả năng chữa bệnh liệt rung
(Parkinson) và bệnh tâm thần phân liệt (Schizophrenia).
Thông thường, người mang bệnh ảo giác về nghe và thấy là
do hai vùng Nghe trong não và vùng Thấy ở Vỏ não bị
thiếu dopamine và quá nhiều chất glutamate tại hai nơi này.
Nếu biết cách hướng dẫn người mắc bệnh này thực hành
phương pháp thư giãn niệm hay thư giãn Tâm, thư giãn
thần kinh mặt, thư giãn lưỡi, dopamine sẽ được tiết ra để
điều chỉnh hai thứ bệnh nan y đó.
Acetylcholine cũng đóng vai quan trọng trong việc làm hạ
huyết áp, học hỏi, ký ức và phát huy năng lực nhận thức.
Người mắc bệnh mất trí nhớ, tức bệnh Alzheimer, đặc biệt
là do suy yếu chất acetylcholine ở Vỏ não. Nó cũng có khả
năng giúp cơ thể điều hòa được cử động. Do đó, vai trò của
acetylcholine rất quan trọng. Chức năng của nó là giúp cho
ta được tỉnh thức, tăng cường ký ức, và năng lực nhận thức.
Nhiều vùng bên trong não và cơ cấu mạng lưới cũng có
chứa acetylcholine.
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Muốn trị bệnh mất ngủ kinh niên và nhức đầu một bên
(thiên đầu thống), ta chỉ cần áp dụng chiêu thức quán ánh
sáng (nắng). Tức là ngồi nhìn ánh sáng nắng từ 10 phút đến
20 phút và thực tập trong vòng 6 buổi, ta sẽ có kinh nghiệm
chữa trị những chứng bệnh mất ngủ kinh niên, bệnh nhức
đầu một bên, và bệnh thiếu kiên nhẫn.

Hình 2: Thực hành nhìn ánh sáng nắng

Khi nhìn, ta chọn chỗ ngồi thoải mái, tâm không trụ vào
một điểm nào, cũng không khởi niệm tưởng tượng về ánh
sáng nắng. Ta chỉ nhìn và thấy biết ánh sáng nắng. Thế
thôi. Đây là cách nhìn bằng tánh Thấy. Bằng cách này để
kích thích tuyến Tùng (nằm phía sau Đồi Thị) tiết ra
serotonin và melatonin, đồng thời cũng quân bình được
chất dopamine tại thùy Chẩm, giúp điều chỉnh bệnh ảo giác
về thấy và nghe.
Serotonin là thần kinh dẫn truyền quan trọng, được sản xuất
từ tuyến Tùng. Nó giúp cho sức khỏe dồi dào, làm việc dẻo
dai, điều chỉnh ngủ thức, chữa trị bệnh trầm cảm; có cảm
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giác như no bụng, ít ăn, điều chỉnh sự căng thẳng thần kinh
và lo âu. Serotonin cũng có khả năng chữa bệnh nhức một
bên đầu (Migraine). Ngược lại, nếu trong cơ thể mức
serotonin xuống thấp, đưa đến bệnh trầm cảm, mất ngủ, lo
âu, chán nản, thiếu kiên nhẫn, thiếu hăng say.

Hình 3: Hệ Thống Serotonin
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Melatonin có khả năng điều hòa ngủ thức, trị bệnh mất ngủ
kinh niên và ung thư. Nó cũng giúp hạ huyết áp và ngăn
ngừa được bệnh tim (heart attack), bệnh tai biến mạch máu
não (stroke), ngăn chận bệnh mắt (cataract). Nó được sản
xuất từ tuyến Tùng và khu Dưới Đồi. Nó cũng có khả năng
kích thích hệ thống miễn dịch, phục hồi ký ức và chữa trị
bệnh mất trí nhớ (Alzheimer).
VẤN ĐÁP
Hỏi: - Làm sao biết mình thực hành sai kỹ thuật?
Đáp: - Khi thực hành bất kỳ chủ đề nào, nếu ta thường
xuyên tập trung tư tưởng vào đối tượng để thực hành. Ta sẽ
tạo ra sự căng thẳng thần kinh liên tục. Niệm tạp nhạp tuy
không xen vào trong quá trình này, nhưng kết quả đưa đến
là thần kinh bị căng thẳng và ta cũng không kinh nghiệm
được niệm biết của Tánh giác. Khi thần kinh bị căng thẳng,
norepinephrine và epinephrine sẽ có điều kiện tiết ra, đưa
đến kết quả là sau thời thiền, ta cảm thấy mệt, tim đập
nhanh, miệng khô, đo huyết áp thấy cao hơn mức bình
thường, đó là ta đã thực hành sai.
Hỏi: - Khi thực hành không theo vọng tưởng, nếu tôi áp
dụng cách mèo rình chuột để cho vọng tưởng không
khởi lên thì kết quả như thế nào?
Đáp: - Kết quả là Giao cảm thần kinh bị kích thích thường
trực, đưa đến norepinephrine bị tiết ra nhiều, làm cho máu
cao.
Hỏi: - Tại sao?
Đáp: - Vì khi ngồi rình vọng tưởng, trong tiến trình này, ta
vừa nỗ lực cố gắng để rình, vừa tỉnh táo (arouse) để canh
chừng vọng, không cho vọng khởi lên. Cách này sẽ đưa đến
thần kinh bị căng thẳng. Nếu kiên trì thực tập rình vọng
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tưởng như mèo rình chuột trong nhiều ngày, cuối cùng ta
sẽ bị bệnh máu cao và trong máu có đường. Đồng thời,
bằng cách thực hành này, ta cũng sẽ không bao giờ kinh
nghiệm được trạng thái biết không lời của Tánh giác.
Hỏi: - Tại sao không kinh nghiệm được?
Đáp: - Vì tánh giác chỉ có mặt khi ta không sử dụng ý thức
để tập trung vào đối tượng.
Hỏi: - Nếu không áp dụng cách rình vọng như mèo rình
chuột, thì làm sao cho vọng không khởi lên?
Đáp: - Áp dụng kỹ thuật không dán nhãn đối tượng. Đối
tượng như thế nào, ta chỉ thấy biết, nghe biết, xúc chạm
biết, hay nhận thức biết như thật về đối tượng. Trong tiến
trình này, vọng tâm, vọng tưởng không thể xen vào. Ta
không bị căng thẳng thần kinh. Thực tập nhiều ngày, quán
tính suy luận của Trí năng, quán tính phân biệt của Ý thức,
và quán tính suy nghĩ, tính toán của Ý căn sẽ từ từ giảm
bớt. Đổi lại, quán tính biết của Tánh giác sẽ từ từ trở thành
năng lực vững chắc trong sinh hoạt hằng ngày của ta.
Hỏi: - Tại sao Tâm đóng vai trò quan trọng trong việc
thực hành thiền để tạo ra tác dụng sinh học?
Đáp: - Vì khi tâm tỉnh ngộ, tâm có lòng tin, có niềm vui, có
cân nhắc, có tìm hiểu ý nghĩa Pháp để thực hành, biết bố
trí thì giờ để đi nghe Pháp, và thân cận với thiện tri thức để
thưa hỏi, biết chọn pháp để ứng dụng, và đặc biệt là tâm
miên mật thực hành để đi đến thể nhập. Có thể nhập mới
tạo ra tác dụng sinh học trong cơ thể (body) và tâm trí
(mind). Vì khi 1 trong 3 cơ chế của Tánh giác bị kích thích
(stimulated) thì một trục dây chuyền từ bên trong não sẽ bị
hoạt hóa (activated). Lúc đó các chất sinh hóa học có lợi
cho cơ thể sẽ tiết ra (secrete). Với Thân, gọi là Thân chứng

Chương III: KIẾN THỨC KHOA HỌC

190

nghiệm. Với Tâm gọi là Tâm chứng nghiệm. Với Trí, gọi là
Trí chứng nghiệm. Với Tuệ gọi là Tuệ chứng nghiệm.
Hỏi: - Nhưng trục (axis) đó như thế nào?
Đáp: - Thí dụ khi dùng kỹ thuật không định danh đối
tượng. Đó là ta áp dụng mắt để kích thích Tánh thấy trong
cơ chế Tánh giác. Ta thấy đối tượng mà không gọi tên đối
tượng. Lúc đó ta biết rõ ràng về đối tượng mà tâm không
dính đối tượng. Vì Tánh thấy đã có mặt. Hai bên tiền trán
bán cầu não trái và phải không hoạt động. Nên tâm xúc
cảm không hiện ra. Trong cái Thấy chỉ là cái Thấy. Ngay
lúc đó hệ thống Viền não liền bị tác động. Tức thì một trục
từ vùng Dưới đồi, Tuyến nội tiết, Đối giao cảm, Cuống não
liền bị tác động dây chuyền.
Hỏi: - Nếu Giao cảm bị tác động thì chất sinh hóa nào
tiết ra?
Đáp: - Norepinephrine.
Hỏi: - Đối giao cảm bị tác động thì chất nào được tiết
ra?
Đáp: - Acetylcholine.
TÓM KẾT
Đối với thiền sinh đã theo học các lớp Thiền Căn Bản thì
đề tài Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền không mới lạ; trái
lại, nó có vẻ mới lạ đối với những vị chưa biết Thiền hay
chưa thực hành Thiền hoặc tuy đã thực hành lâu năm mà
chưa có kinh nghiệm điều chỉnh hay chữa bệnh tâm thể của
chính mình thông qua phương thức hồi đáp sinh học.
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NẮM VỮNG NGUYÊN LÝ HỒI ĐÁP SINH HỌC
Bằng những kỹ thuật thực hành của Thiền, ta có khả năng
khai thác những năng lượng sinh học bên trong cơ thể, giúp
cho cuộc sống của ta có nhiều ý nghĩa hơn. Đó là ta có khả
năng điều chỉnh những rối loạn chức năng bên trong não bộ
và các Tuyến nội tiết. Vì vậy, khi thực hành, ta cần biết rõ
nguyên lý hồi đáp sinh học này. Có biết rõ, ta mới tránh
được những phương thức dụng công sai lầm, làm căng
thẳng thần kinh quá mức, đưa đến gây bệnh cho thân và
làm cho tâm ngày càng rối loạn mà ta không hề hay biết.
Từ đó ta có thể điều chỉnh lại cách thực tập để ngăn chận
tình trạng sức khỏe suy sụp hay ngăn chận bệnh tâm thể
như cao máu, rối loạn nhịp tim mà ta vừa mới phát hiện.
Ngoài ra, khi gặp những người mắc bệnh tâm thể hay bị uất
cảm kinh niên (chronic stress), ta có khả năng hướng dẫn
những vị đó thực hành thiền đúng kỹ thuật, giúp họ tự chữa
bệnh mà trong trường hợp thuốc Tây hay thuốc Đông Y
không còn kiến hiệu.
Đây là giá trị tác dụng thực tiễn của Thiền đối với Thân,
Tâm, và Trí tuệ tâm linh. Tác dụng này gọi là Hồi Đáp Sinh
Học. Khi học và thực hành thiền, chúng ta cần nắm rõ
những sự tương tác giữa Tâm, Pháp, Kỹ thuật, Não bộ, Hệ
thống viền não, Tuyến nội tiết, Hệ Thần kinh đối với cơ
thể.
Thiền không hứa hẹn ta sẽ được an lạc, hạnh phúc miên
viễn trong cảnh giới xa xăm huyền bí nào đó, sau khi từ bỏ
xác thân này. Trái lại, nó giúp ta chứng nghiệm ngay trong
bây giờ về sự cân bằng thân-tâm, sự an vui thực sự với môi
trường chung quanh, sự hài hòa với mọi người, sự rộng
lượng bao dung và từ bi với muôn loài chúng sanh, và sự
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phát huy trí tuệ tâm linh. Trong cuộc sống hằng ngày, ta
giảm bớt khổ đau vì bệnh tật kinh niên, ta giảm bớt căng
thẳng thần kinh vì những bất toại nguyện trong cuộc đời.
Ta giảm bớt lo âu phiền não vì những va chạm trong cuộc
sống hằng ngày. Tâm trở nên thanh thản, hòa hợp, hòa
thuận với mọi người, dù hằng ngày ta phí nhiều sức lực
trong lao động chân tay hay trí óc. Ta thấy biết Như Thật,
có chánh niệm tỉnh giác trong 4 oai nghi để phát huy năng
lượng sinh học bên trong cơ thể. Năng lượng sinh học này
chính là những chất nước hóa học bên trong hàng tỷ tế bào
não, tế bào cơ bắp và nội tạng, các tuyến nội tiết, dây thần
kinh, và sức mạnh tinh thần của ta.
Trong cơ thể con người có nhiều chất nước hóa học vừa
làm lợi cho cơ thể mà cũng làm hại cho cơ thể. Khi thực
hành thiền đúng kỹ thuật, ta sẽ tạo ra những tác động dây
chuyền của trục Tánh Giác - Dưới Đồi - Đối Giao Cảm
Thần Kinh - Giao Cảm Thần Kinh - Tuyến Yên - Tuyến
Nội Tiết + Cuống Não để tạo ra sự quân bình nội tạng và
phát huy những năng lượng sinh học khác trong não bộ để
giúp ích cơ thể được khỏe mạnh, tâm được an vui, thanh
thản, và trí tuệ được phát huy rộng lớn. Khi cơ thể được
quân bình, Tâm cảm thấy an vui, thanh thản, Trí nhớ và
Nhận thức được gia tăng.
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Chúng tôi thiết lập sơ đồ mẫu như sau:
Sơ đồ mẫu: HỒI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIỀN

Trên nguyên tắc, khi kết hợp kỹ thuật thực hành với chủ đề
dụng công, ta đều tạo ra tác dụng là làm cho tâm trở nên
thư giãn. Đó là tâm không dính mắc, không bị cột buộc vào
bất cứ đối tượng nào. Tâm thấy biết Như Thật.
Từ kỹ thuật Không Định Danh Đối Tượng, Không Dán
Nhãn Đối Tượng đến Chú Ý Trống Rỗng hay Thở Hai
Thì, ta đều nhắm chuyển đổi những quán tính tư duy biện
luận, ý thức phân biệt và trí năng suy luận vẽ vời thành sự
thanh thản, an tịnh. Qua đó, cái biết thường hằng, lặng lẽ và
không lời của Tánh giác mới thực sự có mặt, trí tuệ tâm
linh mới được phát huy. Sau đó từ trường tâm bi mới có đủ
điều kiện trải rộng ra (expand).
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Khi tâm thư giãn, Não và phần bên trong Não là khu Dưới
Đồi liền bị ảnh hưởng. Các chất sinh hóa học được tiết ra
theo hệ thống dây chuyền. Cuối cùng đưa đến Thân được
khỏe mạnh, linh hoạt. Ngay đó Tâm cảm thấy sảng khoái,
an vui, và hài hòa với môi trường chung quanh. Trí tuệ ta
cũng phát huy vì ký ức được gia tăng, tập khí/lậu hoặc bớt
tác động, và nhận thức được đúng hướng.
Đây là nguyên lý hồi đáp sinh học trong Thiền. Nguyên lý
này dựa trên sự áp dụng đúng Pháp, đúng tác động vào cơ
chế Tánh giác, và đúng Kỹ thuật Thực hành mới đạt được
kết quả tốt. Nếu áp dụng sai Pháp, sai chức năng Tánh giác,
và sai Kỹ thuật, kết quả sẽ mang lại nguy hại cho cơ thể và
trí tuệ. Ta có thể bị huyết áp cao, tiểu đường, loét bao tử,
mất ngủ, chán nản, tai biến mạch máu não, mất trí nhớ, sa
sút nhận thức, hay tẩu hỏa nhập ma.
THÂN NGƯỜI LÀ QUÍ
Thật hết sức sai lầm khi ta có thân này mà không biết gìn
giữ, lại còn đì nó nữa. Đối với người tu Thiền, chúng ta nên
noi theo gương Phật: xem thân là quí. Sáu năm khổ hạnh để
đì thân của Phật đã giúp cho Ngài nhận ra giá trị của nó.
Ngài không đì thân nữa mà xem nó là phương tiện cần thiết
nhất để giúp Ngài đi đến giác ngộ tối hậu.
Thân là chiếc bè giúp ta vượt qua biển sinh tử. Thân có
khỏe mạnh, ta mới dụng công tu tập được đều đặn. Thân có
khỏe mạnh, trong lúc còn sống ta mới không bị khổ đau vì
những thứ bất hài hòa bên trong thân, như táo bón, cao
máu, thần kinh suy nhược, liệt rung, mất ký ức... Thân có
khỏe mạnh, cuộc sống của ta mới có ý nghĩa trên phương
diện phục vụ nhân sinh mà trước tiên là những người thân
trong gia đình ta. Thân không khỏe mạnh, ta không thể nào
thực hành thiền được lâu dài; sự dụng công tu tập của ta sẽ
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bị hạn chế, khi thân đau ốm. Tâm ta cũng bị ảnh hưởng
theo vì những cơn bệnh của thân.
THIỀN LÀ DỤNG CỤ TẠO RA SỰ HÀI HÒA CHO
CON NGƯỜI
Yếu tố quan trọng trong Thiền là khai triển năng lực Tánh
giác. Thực sự, Tánh giác tuy vốn có sẵn trong mỗi chúng
ta, nhưng chúng ta không biết làm sao cho nó có mặt
thường trực để trở thành năng lực tác động vào các cơ chế
khác bên trong não bộ, bên trong hệ thống Viền não, và bên
trong hệ thống tuyến Nội tiết. Nếu thực hành thiền đúng kỹ
thuật, ta sử dụng trí năng tỉnh ngộ để tác động thẳng vào 1
trong 4 Tánh thuộc cơ chế Tánh giác, ta sẽ kinh nghiệm
được giá trị thực tiễn của năng lực Tánh giác như thế nào
mà không cần ngồi chờ xua tan vọng tưởng, cũng không
cần buông bỏ nó, hay quán chiếu nó là thế này, thế khác.
Chỉ vì khi 1 trong 4 tánh bị kích thích, Ý thức, Ý căn, và
Trí năng không có mặt.
Ngày nay, Y khoa và Tâm lý học Tây phương, cả hai đều
xem Thiền là một phương tiện có khả năng chữa trị bệnh
tâm thể, bệnh uất cảm, và bệnh tâm thần phân liệt. Thông
qua các chủ đề trong Thiền, ta kết hợp với kỹ thuật dụng
công để tác động vào các tánh bên trong cơ chế Tánh giác,
ta sẽ điều chỉnh được những rối loạn chức năng bên trong
hệ thống Viền não, hệ Thần kinh Tự quản, và các tuyến Nội
tiết. Vì thế, như những bộ môn Khoa học khác trên thế
gian, Thiền được xếp là bộ môn Khoa học Tâm linh thực
nghiệm. Thiền được xem như là phương tiện có khả năng
chữa những thứ bệnh tâm thể và bệnh uất cảm kinh niên.
Thiền giúp cho cuộc sống con người được hài hòa cùng với
môi trường chung quanh. Đó là những sự hài hòa giữa thân
và tâm của cá nhân, hài hòa giữa cá nhân này với cá nhân
kia, và hài hòa giữa cơ thể của cá nhân với thời tiết trong
thiên nhiên. Khi thân và tâm cân bằng, hài hòa sẽ xảy ra.
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Hạnh phúc và an lạc thực sự nằm trong nguyên lý thực tiễn
đó.
Thí dụ:
•

•

•

Sống trong gia đình, người cư sĩ tạo ra được sự hòa
thuận với chồng vợ, con cháu, cha mẹ hay bà con quyến
thuộc. Mọi mâu thuẫn, tranh chấp, gây hấn không xảy
ra trong nội bộ gia đình. Đặc biệt, trong sinh hoạt Đạo
tràng, người cư sĩ dễ dàng thông cảm với bạn thiền.
Mọi tị hiềm nhỏ nhen không xảy ra giữa bạn thiền với
nhau.
Sống trong Tăng chúng, người tu sĩ không tạo ra những
tị hiềm nhỏ nhen; bất mãn về quyền lợi hay địa vị với
những người khác. Không khí hòa hợp, an vui, thanh
thản thường xuyên được biểu lộ ra ngoài mọi hành
động của thân và lời nói.
Khi thân và tâm không cân bằng, những bất hòa sẽ xảy
ra. Đó là thân đau và tâm thì rối loạn. Cá nhân lại có
nhiều xung đột với người khác. Phiền não không làm
sao tránh khỏi khi thân và tâm bất hài hòa.

KẾT LUẬN
Khác hơn ngày xưa, ngày nay khi học và thực hành thiền,
chúng ta cần được trang bị thêm những kiến thức khoa học
căn bản về Não bộ, về Hệ thống Viền não, về Thần kinh Tự
quản, về tuyến Nội tiết, về kỹ thuật thực hành thiền để
chúng ta dễ nhận ra những giá trị căn bản của Thiền đối với
đời sống con người, thực sự dựa trên những yếu tố gì?
Hành trang mới này rất thiết thực và cần thiết cho cuộc
hành trình tâm linh lâu dài của chúng ta. Bởi vì khi thực
hành, chúng ta sẽ là người độc hành độc bộ. Chúng ta đi
một mình, thực hành một mình. Bạn không có. Kinh không
có. Chúng ta một mình lên võ đài chiến đấu với quần ma
vọng tưởng, hay chiến đấu với mình để triệt tiêu những bản
chất phàm tục, làm cho Tánh giác hiển lộ vững chắc.
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Đây không phải chúng ta ôm vào những mớ lý thuyết
không lợi ích cho người mới tu thiền; trái lại, chúng ta cần
có số kiến thức mới đó để hỗ trợ cuộc hành trình tâm linh
được an toàn hơn. Chúng ta đi mà không sợ lạc, thực hành
mà không sợ bị tẩu hỏa nhập ma. Bằng những kỹ thuật thực
hành kết hợp với Pháp và những tác dụng sinh học bên
trong não bộ, bên trong hệ thần kinh, và bên trong tuyến
Nội tiết, cho thấy trọng tâm tác dụng của Thiền là giúp
người thực hành có những kinh nghiệm cụ thể trên thân,
tâm, và trí tuệ tâm linh của mình như sau:
•
•
•
•
•

Chuyển hóa tâm,
Điều chỉnh bệnh tật của thân,
Cân bằng hay hài hòa thân tâm,
Hài hòa với môi trường chung quanh, và
Phát huy trí tuệ tâm linh.

Những kinh nghiệm này đều dựa trên nguyên lý Hồi Đáp
Sinh Học Trong Thiền. Muốn đi sâu vào Thiền và muốn
thực hành có kết quả, chúng ta cần có thêm kiến thức về
Hồi Đáp Sinh Học Trong Thiền.
Chú thích của HỒI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIỀN
1. Bệnh Liệt Rung (Parkinson): Bệnh Parkinson là bệnh
suy nhược não bộ hay rối loạn thần kinh trung ương, do
thiếu nhiều dopamine ở não, làm cho cơ thể suy yếu: cơ
bắp cứng đơ, cử động khó khăn, bước đi không vững,
đi như kéo lê thân mình, làm cho thân hơi cúi về phía
trước; tư thế cứng nhắc, tay đưa ra không thẳng; đôi khi
làm rung tay và đầu lắc lư (tremor); đầu nặng, gương
mặt như đeo một miếng gì nặng, phát ngôn khó khăn.
Nó được xếp là một loại bệnh liệt rung (Paralysis
agitans). Phần lớn bệnh này có ở tuổi từ 50 đến 70,
trung bình là 58. Trong cơ thể khỏe mạnh, dopamine
thoát ra từ vùng Dưới Đồi (Hypothalamus) và vùng
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Liềm đen [substantia nigra, có nghĩa chất đen (black
substance)] ở Cuống não.
2. Bệnh Trầm Cảm (Depression): Bệnh này biểu lộ trạng
thái tâm thần quá chán nản, lúc nào bệnh nhân cũng tỏ
vẻ buồn cực độ vì mất tất cả hy vọng, không còn hăng
hái làm việc, không còn tha thiết đến điều gì. Bệnh trầm
cảm làm cho con người cảm thấy buồn, chán ngán, u
sầu, hết hy vọng vào ngày mai, không thấy hứng thú,
mất hết năng lực hoạt động; thường nghĩ đến chết và tự
tử.
Trong những triệu chứng sinh học, bệnh trầm cảm bao
gồm:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rối loạn chức năng tuyến Giáp,
Cortisol từ tuyến Thượng thận tăng nhiều trong cơ
thể cũng đưa đến trầm cảm,
Rối loạn sự ngủ, như mất ngủ hay ngủ nhiều,
Ăn không thấy ngon miệng,
Mất cân,
Bị táo bón,
Sinh lý yếu,
Bi quan, tuyệt vọng, rầu buồn,
Không thấy thích trong những cuộc vui bình thường
và những hoạt động bình thường,
Khó tập trung hay quyết định điều gì,
Lánh xa những hoạt động xã hội,
Mệt mỏi hay dã dượi (lethargy),
Trầm ngâm tư lự (ruminating) về quá khứ,
Mất hết tự tin.

Chữa trị bằng Thiền:
• Tăng mức độ serotonin bằng cách thực hành nhìn
ánh sáng nắng, hoặc nhìn bóng đen,
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Thực tập thở Hai Thì,
Ngoài ra cần thực tập Thở nội lực (theo Khí Công).

3. Bệnh Nhức Nửa Đầu (Migraine): Bệnh này do những
mạch máu ở đầu giãn nở quá mức. Khi đau thì từ lớp mỏng
của não và từ da đầu do cơ bắp và mạch máu căng hay
nong ra. Triệu chứng thường báo hiệu trước khi nhức là
bệnh nhân thấy ánh sáng kéo dài vài phút. Thí dụ như
những điểm mờ (blurring or bright spots) hay sáng trong
tầm nhìn; lo âu; mệt; rối loạn suy nghĩ và tê hay ngứa ran
như có kiến bò (tingling) một bên thân mình; thường bị mệt
lả và nôn.
Nguyên nhân:
Bệnh do nhiều nguyên nhân: (1) Thấp mức serotonin, (2)
thấp magnesium, (3) do uống rượu, ăn chocolate, cheese
quá nhiều, (4) rối loạn thần kinh, (5) do bệnh uất cảm
(stress) kinh niên làm căng cơ mặt, cổ hay da đầu, (6) do
phiến máu (platelet) đóng trong mạch máu làm thành cục
nghẽn (clots), (7) do tư thế ngồi hay đứng không hợp với
các dây thần kinh và cơ bắp.
Chữa trị bằng Thiền:
• Thư giãn mặt, thư giãn cơ bắp để tiết ra acetylcholine
và dopamine.
• Uống thêm B6 và thêm thuốc magnesium và những
thuốc theo sự chữa trị của bác sĩ chuyên khoa.
4. Bệnh Mất Ký Ức (Alzheimer): Bệnh tăng dần sa sút trí
tuệ ở tuổi trung niên do nhiều nguyên nhân.
Chữa trị bằng Thiền:
• Thực tập thư giãn hoặc nghe âm thanh để tiết ra
acetylcholine.
• Ngoài ra cần dùng thuốc theo sự chữa trị của bác sĩ
chuyên khoa.

Chương III: KIẾN THỨC KHOA HỌC

200

5. Bệnh Tâm Thần Phân Liệt (Schizophrenia): Bệnh tâm
thần phân liệt do nhiều nguyên nhân tạo ra. Phần lớn những
nguyên nhân này là do tâm bị chấn động vì một dữ kiện
xúc cảm mạnh, đưa đến rối loạn chức năng ở hệ thống Viền
não.
Các nhà khoa học về thần kinh cũng khám phá nguyên
nhân đưa đến hệ thống Viền não bị rối loạn vì quá nhiều
chất glutamate và thiếu chất dopamine bên trong đó. Chính
chất glutamate làm cho bệnh nhân thường có ảo giác là có
người theo dõi và kiểm soát hoạt động của mình, hoặc có
người nói chuyện với mình và sai khiến mình làm việc này
việc kia. Ngoài ra, tại tiền trán và tại hai vùng Nghe, Thấy
ở thùy Chẩm và thùy Thái Dương cũng có quá nhiều chất
glutamate, thiếu chất dopamine, tạo ra suy nhược thần kinh,
đưa đến bệnh nhân rối loạn suy nghĩ, nói năng, và tri giác.
Xúc cảm thay đổi bất thường, đôi khi cũng hung bạo. Bệnh
nhân thường sợ hãi và lo âu, thường sống tự cô lập với mọi
người chung quanh.
Chữa trị bằng Thiền:
• Thiền có khả năng quân bình lại hoạt động của Hệ
thống Viền não để tâm được ổn định. Và bằng những
cách thực hành khác để các chất nước hóa học trong
tuyến Tùng, Đối giao cảm thần kinh, và Cuống não tiết
ra serotonin (bằng cách nhìn ánh sáng nắng),
acetylcholine (bằng cách thư giãn lưỡi), acetycholine và
dopamine (bằng cách thở Hai Thì).
•

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