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Vài l©i cùng bån Ç†c 

 

Quy‹n sách nhÕ này ÇÜ®c vi‰t ra nh¢m møc Çích 
gi§i thiŒu v§i quš Ç†c giä Çang Çi tìm giäi thoát, và 
nhÃt là thích tu thiŠn, m¶t phÜÖng pháp hành thiŠn mà 
ít ngÜ©i Ç‹ š, Çó là pháp ThiŠn TÙ NiŒm XÙ. 

ñÙc PhÆt Thích Ca xÜa kia do tu ThiŠn mà giác ng¶ 
giäi thoát. NhÜng khi nói Ç‰n ThiŠn thì nhiŠu ngÜ©i 
hoang mang vì có cä m¶t rØng ThiŠn, nào là NhÜ Lai 
ThiŠn, T° SÜ ThiŠn, ThiŠn ñÓn Ng¶, ThiŠn XuÃt HÒn, 
ThiŠn Yoga, ThiŠn Tây Tång, ThiŠn Zen... không bi‰t 
theo ai bây gi© ? Vì không ai chÌ dåy nên ngÜ©i chán 
nän thì theo Çåi m¶t phái ThiŠn nào Çó. N‰u là ThiŠn 
PhÆt giáo nhÜ Tây Tång hay Zen thì còn Ç«, nhÜng n‰u 
ch£ng may rÖi vào ThiŠn ngoåi Çåo thì ôi thôi, không 
nh»ng u°ng m¶t ki‰p này mà còn u°ng cä muôn ngàn 
ki‰p sau, vì sai m¶t ly Çi ngàn d¥m. C° ÇÙc có câu: 
"Thà Çành ngàn næm không ng¶, không cam m¶t phút 
sai lÀm". 

TÙ NiŒm XÙ là m¶t pháp hành ThiŠn do chính ñÙc 
PhÆt xÜa kia Çã Çích thân chÌ dåy cho các ÇŒ tº. Nh© 
hành theo Çó, các ÇŒ tº cûa ngài Çã giäi thoát Ç¡c quä 
vô sanh (A La Hán). Nh»ng ngÜ©i theo ñåi ThØa ngày 
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nay thÜ©ng bÕ qua và lãng quên pháp môn này, cho Çó 
là pháp Ti‹u ThØa, Çây là m¶t ÇiŠu rÃt Çáng ti‰c. 

ñ‹ gi§i thiŒu và giúp cho Ç†c giä có m¶t š niŒm vŠ 
tÀm quan tr†ng cûa pháp này, tôi së so sánh trong phÀn 
ÇÀu Kinh NiŒm XÙ v§i Bát Nhã Tâm Kinh, ThiŠn 
NiŒm XÙ hay Minh Sát v§i T° SÜ ThiŠn, và sau Çó së 
nói vŠ phÜÖng thÙc tu tÆp ThiŠn TÙ NiŒm XÙ. 

Vì không ngoài møc Çích gi§i thiŒu sÖ qua vŠ "pháp 
hành" ThiŠn TÙ NiŒm XÙ, ch¡c ch¡n Ç†c giä së cäm 
thÃy nó khô khan, vô vÎ, và không mÃy hÙng thú. 
NhÜng không có m¶t s¿ giác ng¶ nào có th‹ có n‰u 
chính ta không chÎu th¿c hành, không chÎu trª vŠ quan 
sát n¶i tâm, theo dõi và ghi nhÆn tÃt cä nh»ng hoåt 
Ç¶ng bi‰n chuy‹n cûa thân tâm, không chÎu nÜÖng theo 
Gi§i, ñÎnh, HuŒ mà tu tÆp. Các bån hãy suy nghï và tu 
tÆp theo TÙ NiŒm XÙ, n‰u thÃy h®p và Çem låi nhiŠu 
chuy‹n hóa trong Ç©i sÓng hàng ngày thì các bån hãy 
chÎu khó lên ÇÜ©ng tìm thÀy ho¥c bån Ç‹ h†c hÕi thêm, 
n‰u ngÜ®c låi thì ch¡c bån không có nhân duyên rÒi, 
tÓt hÖn là nên Çi tìm phÜÖng pháp khác vÆy. 

 

Mùa Thu næm ñinh Mão 1987 

tåi ThiŠn ñÜ©ng Sakyamuni,  

Montbéon, Pháp QuÓc 

Thích Trí Siêu 
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MŸ ñ„U 

 
 

"Tu là cõi phúc, Tình là giây oan", "ñ©i là b‹ kh°, 
Tu là giäi thoát". NhÜng tu là tu cái gì? Tu làm sao? 
Tu có phäi æn hiŠn ª lành, æn chay niŒm PhÆt 
không? Hay phäi vào chùa cåo tóc xuÃt gia là tu 
chæng? 

Ÿ Çây xin miÍn nói vŠ tri‰t lš Çåo PhÆt, vì Kinh 
sách nói vŠ tri‰t lš Çåo PhÆt Çã có rÃt nhiŠu, nhÜng 
quy tø cÛng không ngoài TÙ DiŒu ñ‰. Quš vÎ có th‹ 
tìm sách nghiên cÙu, ho¥c là Ç‰n chùa thæm hÕi 
quš ThÀy, quš Cô chÌ cho. 

VŠ TÙ DiŒu ñ‰, trong các kinh sách thÜ©ng nói 
nhÜ vÀy: Kh° Ç‰ là quä luân hÒi. TÆp Ç‰ là nhân 
luân hÒi. DiŒt Ç‰ là quä Ni‰t Bàn. ñåo Ç‰ là nhân 
Ni‰t Bàn. Ch¡c ch¡n TÙ DiŒu ñ‰ là chân lš cao 
thÜ®ng, nhÜng theo tôi nghï thì ñåo Ç‰ quan tr†ng 
hÖn cä. Vì chÌ có ñåo Ç‰ m§i làm Çåo PhÆt khác 
h£n các Çåo khác. Vì sao? Vì các Çåo khác cÛng bi‰t 
Ç©i là kh°, bi‰t tu hành Ç‹ cÀu s¿ sung sÜ§ng, 
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nhÜng con ÇÜ©ng Çi cûa h† không th‹ ÇÜa t§i s¿ 
giäi thoát rÓt ráo.  

Kh° thì chúng ta Çã kh° rÒi, nguyên nhân cûa 
kh° thì chúng ta Çã tåo rÒi, Ni‰t Bàn thì chÜa Çåt 
t§i, chÌ có con ÇÜ©ng ÇÜa Ç‰n Ni‰t Bàn mà chúng 
ta cÀn và Çang ti‰n bÜ§c là hiŒn tåi. ChÌ có gi© phút 
hiŒn tåi là chúng ta có th‹ sung sÜ§ng hay kh° Çau, 
là tÓt hay xÃu mà thôi. Ngày hôm qua anh B có th‹ 
Çã gi‰t bao mång ngÜ©i, nhÜng ngày hôm nay Çây 
anh Çang cÙu sÓng tôi. Nói nhÜ th‰, Ç†c giä có thÃy 
ÇÜ®c tÀm quan tr†ng cûa gi© phút hiŒn tåi không ? 

N‰u thÃy ÇÜ®c chÌ có trong gi© phút hiŒn tåi mà 
ta có th‹ là m¶t ngÜ©i hiŠn hay ác, sung sÜ§ng hay 
Çau kh°, giác ng¶ hay vô minh, thì các bån së cäm 
thÃy hÙng thú hành theo pháp ThiŠn này. Tu ThiŠn 
vì sao ít có ngÜ©i hành? Vì Ça sÓ chÌ thÃy ngày hôm 
qua và ngày mai thôi, h† ít thÃy ÇÜ®c hiŒn tåi. 
Nh»ng ngÜ©i tu theo TÎnh ñ¶ thì › y nÜÖng vào tha 
l¿c cûa PhÆt  A Di ñà ti‰p dÅn, sau khi ch‰t së vŠ 
C¿c Låc nên hiŒn tåi không chÎu tu tÆp quán chi‰u 
n¶i tâm Ç‹ tu tâm sºa tánh. NgÜ©i tu theo pháp 
môn tøng Kinh thì chÌ Üa tøng nh»ng Kinh ñåi ThØa 
n°i ti‰ng nhÜ Pháp Hoa, Ni‰t Bàn, Hoa Nghiêm, 
Kim Cang v,v ... M‡i khi Ç‰n chùa, có ai hÕi Ç¶ này 
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tu hành ra sao, thì trä l©i: "ñ¶ này tôi tøng ÇÜ®c 7 
b¶ Pháp Hoa, 4 b¶ Ni‰t Bàn ..." rÒi lÃy Çó làm hãnh 
diŒn cho là mình tu nhiŠu. Kÿ th¿c tham, sân, si ngã 
mån cûa mình không giäm, mà có khi låi tæng thêm. 
ñ‰n chùa thì chÌ hay æn nói khoe khoang, khen 
thÀy này, chê thÀy kia, th‰ này th‰ n†, v.v...  

Còn ThiŠn thì sao ? Tình trång tâm lš cûa nh»ng 
ngÜ©i tu ThiŠn có hÖn gì ngÜ©i tu TÎnh ñ¶ không? 
NgÜ©i tu ngày nay chÌ chuyên nghiên cÙu ThiŠn, rõ 
bi‰t lÎch sº cûa chÜ ThiŠn ñÙc thuª xÜa, m‡i khi 
nói Ç‰n ThiŠn, thÜ©ng Çem ra k‹ cho PhÆt tº nghe, 
Ç‹ rÒi gieo cho h† š nghï là ThiŠn dành cho nh»ng 
hàng thÜ®ng cæn thÜ®ng trí, còn th©i nay måt pháp, 
chúng ta là hå cæn Ç¶n trí chÌ nên niŒm PhÆt cho 
ch¡c æn. Nh»ng hành Ç¶ng, cÛng nhÜ thành tích 
cûa các thiŠn sÜ chÙng ng¶ ÇŠu có tính cách lå kÿ, 
phá chÃp, nên nhiŠu ngÜ©i h†c ThiŠn th©i nay ÇŠu 
hay b¡t chÜ§c Ç‹ rÒi tÜªng mình cÛng phá chÃp, 
phá ngã, Çó thÆt là m¶t ÇiŠu tai håi và lÀm lÅn. Là 
bÆc thÀy, nên chÌ dÅn cho PhÆt tº phÜÖng pháp 
hành ThiŠn, chÙ ÇØng nên k‹ chuyŒn ThiŠn. Dï 
nhiên khi nói vŠ phÜÖng pháp hành ThiŠn thì thÃy 
khô khan và dÍ làm cho ngÜ©i nghe chán nän, còn 
n‰u k‹ chuyŒn ThiŠn thì hÃp dÅn và vui hÖn. ñó có 
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khác chi m¶t Çàng chÌ dÅn cách thÙc làm bánh, và 
Çàng khác là tä s¿ ngon ng†t cûa m¶t cái bánh Çã 
thành hình. M¶t Çàng là nhân, m¶t Çàng là quä. 
ngÜ©i trí h†c tåo nhân vì bi‰t quä së do Çó mà t¿ 
thành, ngÜ©i thÜ©ng chÌ lo bi‰t quä bÕ quên nhân. 
ñÙc PhÆt xÜa kia không nói nhiŠu vŠ cänh gi§i cûa 
Ni‰t Bàn, ngÜ®c låi, Ngài Çã giäng dåy suÓt 45 næm 
vŠ nh»ng phÜÖng pháp ÇÜa Ç‰n giäi thoát mà ngày 
nay chúng ta quen g†i  là ñåo PhÆt. 

ñiŠu sai lÀm cûa m¶t sÓ ngÜ©i "tu ThiŠn" (hay  
h†c ThiŠn) th©i nay là thÜ©ng Çem Kinh sách ThiŠn 
ra bàn luÆn, giäi thích xuyên qua s¿ hi‹u bi‰t cûa 
mình, trong Çåo g†i Çó là hš luÆn, hay là sª tri 
chÜ§ng. 

 Thay vì nói nhiŠu vŠ ThiŠn, m¶t vÎ thÀy có th‹ 
bäo thiŠn sinh nhË nhàng ngÒi xuÓng, b¡t chéo 
chân theo tÜ th‰ bán già ho¥c ki‰t già rÒi theo dõi 
hÖi thª. Thay vì æn uÓng v¶i vàng hÃp tÃp cho xong 
Ç‹ còn lo Çi làm viŒc khác, m¶t vÎ SÜ có th‹ l¥ng lë, 
ÇiŠm Çåm nâng tách trà lên uÓng thong thä, Çó là 
dåy ThiŠn m¶t cách tr¿c ti‰p, không cÀn dùng ngôn 
ng» danh tØ. Thay vì b¡t m¶t chú ti‹u h†c thu¶c làu 
b¶ Tÿ Ni, Oai Nghi rÒi b¡t chú trä bài có lŒ trÜ§c khi 
cho th† gi§i, vÎ ThÀy Çó có th‹ ki‹m soát tr¿c ti‰p 
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ho¥c cho ÇŒ tº bi‰t gi» chánh niŒm, làm viŒc thong 
thä, chÆm rãi, theo dõi tØng cº Ç¶ng cûa thân th‹ 
v.v... ThiŠn cÀn ÇÜ®c th¿c tÆp ngay trong Ç©i sÓng 
hàng ngày chÙ không phäi Ç‹ bàn nói. 

Nh»ng ngÜ©i thanh niên tu°i trÈ, Üa chu¶ng Çåo 
PhÆt låi thÜ©ng không hay Ç‰n chùa, không khí ª 
chùa không h®p v§i h†. H† là nh»ng ngÜ©i thích t¿ 
l¿c, không thích nÜÖng t¿a mãi nÖi cha mË, muÓn 
tåo d¿ng hånh phúc v§i chính hai bàn tay cûa 
mình. ñ‰n v§i Çåo PhÆt, h† chÌ thích tu ThiŠn, nói 
ThiŠn. NhÜng tu ThiŠn là tu làm sao? Có nhiŠu 
ngÜ©i chÌ "quy y sách ThiŠn" chÙ không quy y Tam 
Bäo, không thích låy PhÆt vì nói PhÆt trong tâm, 
không bi‰t luÆt nhân quä vì không h†c PhÆt pháp 
cæn bän, không bi‰t kính tr†ng chÜ Tæng vì  cho 
m†i ngÜ©i ÇŠu bình Ç£ng. Có viŒc phäi Ç‰n chùa 
thì ra vào nghênh ngang nhÜ "T° ñåt Ma", h† bäo 
ThiŠn là phá chÃp, "g¥p PhÆt gi‰t PhÆt, g¥p Ma gi‰t 
Ma". H† Çâu có bi‰t là Çang gây cái nhân Ç†a låc. 
Tuy vÆy ta cÛng không nên trách cÙ mà ngÜ®c låi 
nên cäm thÜÖng h† thì Çúng hÖn. 

NhÜ vÆy n‰u có ngÜ©i muÓn tu ThiŠn thì phäi 
làm sao ? Phäi tu theo ThiŠn nào? Sách vi‰t vŠ 
ThiŠn tông tÜÖng ÇÓi có khá nhiŠu, nhÜng Ça sÓ 
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vi‰t vŠ ThiŠn h†c, vŠ væn chÜÖng ngôn ng» ThiŠn, 
vŠ tri‰t lš ThiŠn, vŠ ThiŠn Trung Hoa ...  Ÿ Çây tôi 
muÓn gi§i thiŒu, hay Çúng hÖn là nh¡c låi m¶t 
phÜÖng pháp hành ThiŠn do Çích thân ÇÙc PhÆt 
Thích Ca Çã dåy cho các ÇŒ tº, Çó là pháp TÙ NiŒm 
XÙ.  
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T− NIŒM X− Và TÂM KINH 

 

 

TÙ NiŒm XÙ là m¶t pháp hành ThiŠn do tØ Kinh 
NiŒm XÙ (Satipatthàna Sutta, kinh thÙ 10 trong 
Trung B¶ Kinh) m¶t Kinh rÃt quan tr†ng trong PhÆt 
giáo Nam Tông. Còn Bát Nhã Tâm Kinh là m¶t bài 
Kinh ng¡n thÜ©ng ÇÜ®c tøng trong tÃt cä các th©i 
Kinh trong PhÆt giáo ñåi ThØa ViŒt Nam. Hai Kinh 
này  š nghïa có xung kh¡c nhau không ? 

 

 
TÙ NiŒm XÙ 

 
Kinh NiŒm XÙ là m¶t trong nh»ng kinh tr†ng y‰u 

nhÃt mà ñÙc PhÆt Çã thuy‰t giäng hÖn 2500 næm 
vŠ trÜ§c, Ç‹ rèn luyŒn, uÓn n¡n, làm cho quân bình 
và thanh l†c thân tâm.  

Pháp NiŒm XÙ ÇÜ®c thi‰t lÆp trên s¿ áp Ç¥t tâm 
niŒm (Satipatthàna). "Sati" là niŒm, "patthàna" là 
m¶t hình thÙc rút ng¡n cûa ch» Upatthàna có nghïa 
là Ç‹ gÀn låi tâm cûa mình. 
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Mª ÇÀu bài Kinh có chÌ dÅn rõ ràng : 
"Sau Çây là nh»ng l©i mà tôi Çã ÇÜ®c nghe ñÙc 

Th‰ Tôn dåy, hÒi Ngài còn Çang cÜ ngø ª 
Kammassadhamma, m¶t khu phÓ cûa giÓng dân 
Kuru. M¶t hôm ñÙc Th‰ Tôn  g†i chÜ Tæng: "Này 
các Tÿ Kheo". ChÜ Tæng Çáp: "ThÜa ñÙc Th‰ Tôn, 
có chúng con Çây". PhÆt nói: " Này quš vÎ, Çây ta 
chÌ cho quš vÎ con ÇÜ©ng duy nhÃt (ekàyano 
maggo) Ç‹ có th‹ gån l†c bän thân, vÜ®t thoát m†i 
phiŠn não, tiêu diŒt Üu kh°, Çåt t§i chánh Çåo và 
chÙng ng¶ Ni‰t Bàn: ñó là Pháp NiŒm XÙ". 

Pháp NiŒm XÙ có bÓn phÀn, Çó là : 
Tinh chuyên chú niŒm vào : 

1/ Thân (Kàyànupassanà). NiŒm thân. 
2/ Th† hay cäm giác (Vedanànupassanà). NiŒm 

Th†. 
3/ Tâm (Cittànupassanà). NiŒm Tâm. 
4/ Pháp (Dhammànupassanà) là nh»ng ÇÓi 

tÜ®ng cûa Tâm. NiŒm Pháp. 
ñi‹m chánh y‰u ª Çây là niŒm (Sati) và s¿ chú 

tâm hay s¿ quan sát (anupassanà). 
Ÿ Çây tôi chÌ tóm t¡t Çåi š cûa Kinh thôi. 
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1. NiŒm thân 
Hành giä quán niŒm thân th‹ nÖi thân th‹. Xin 

Ç†c giä lÜu š ch» quán niŒm thân th‹ nÖi thân th‹, 
chÙ không phäi quán niŒm thân th‹ nÖi cäm th†, 
ho¥c quán niŒm thân th‹ nÖi tâm thÙc, v.v... 

Vì Çó có nghïa là ngay nÖi thân th‹, hành giä 
quán niŒm vŠ thân th‹, chÙ không phäi nÜÖng theo 
nÖi m¶t cäm giác hay š tÜªng mà quán niŒm vŠ 
thân th‹. Quán niŒm vŠ thân th‹ là quán sát và ghi 
nhÆn tÃt cä nh»ng gì liên quan và Çang xäy ra nÖi 
thân th‹. 

Quán niŒm vŠ thân th‹ gÒm có : hÖi thª vô-ra, 
bÓn oai nghi (Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi), các Ç¶ng tác 
thông thÜ©ng, các b¶ phÆn ª trong thân th‹, tÙ Çåi 
và chín giai Çoån tan rã cûa thân th‹. 

Trong pháp niŒm thân, Ç¥c biŒt là phÀn niŒm hÖi 
thª vô-ra (ànàpànasati). Hành giä ngÒi x‰p b¢ng 
thoäi mái, Ç¥t h‰t tâm š vào s¿ theo dõi và ghi nhÆn 
hÖi thª vào, hÖi thª ra. Khi hít vào m¶t hÖi dài, 
hành giä bi‰t mình Çang hít vào m¶t hÖi dài; khi 
thª ra m¶t hÖi dài, hành giä bi‰t mình Çang thª ra 
m¶t hÖi dài... ñây là m¶t phÜÖng pháp hành thiŠn 
rÃt ph° thông, vì nó có th‹ thích h®p cho m†i ngÜ©i, 
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Ç‹ l¡ng tâm, cÛng nhÜ Ç‹ gom tâm an trø. Chính 
ÇÙc PhÆt xÜa kia Çã tÆn l¿c hành trì Ç‹ chÙng Çåo 
quä vô thÜ®ng BÒ ñŠ, và ngài cÛng quä quy‰t 
kh£ng ÇÎnh tÀm quan tr†ng cûa pháp hành này. 

 

2. NiŒm th† hay cäm giác 
Hành giä quán niŒm cäm giác nÖi cäm giác, có 

nghïa là giác tÌnh chú tâm ghi nhÆn "m¶t cách khách 
quan" nh»ng cäm giác hay cäm th† cûa mình: vui 
sÜ§ng (låc th†), Çau kh° (kh° th†), ho¥c không vui 
sÜ§ng cÛng không Çau kh° (xä th†), xem chúng 
khªi lên ra sao và bi‰n mÃt nhÜ th‰ nào. Thí dø khi  
có m¶t cäm giác vui, hành giä liŠn bi‰t và ghi nhÆn: 
"có m¶t cäm giác vui", và nhÜ th‰ hành giä hay bi‰t 
các cäm th† khác và chÙng nghiŒm m¶t cách giác 
tÌnh các cäm giác Ãy theo Çúng th¿c t‰, nó nhÜ th‰ 
nào thì ghi nhÆn nó nhÜ th‰ Ãy; không thêm không 
b§t. 

ThÜ©ng lŒ, ngÜ©i ta hay thÃt v†ng khi chÙng 
nghiŒm m¶t cäm th† kh° và phÃn khªi vui sÜ§ng 
khi có cäm th† låc. Công trình tu tÆp niŒm th† giúp 
cho hành giä chÙng nghiŒm tÃt cä cäm giác m¶t 
cách khách quan v§i tâm xä (bình thän), và tránh 
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cho con ngÜ©i khÕi bÎ cäm giác cûa mình chi phÓi, 
không còn làm nô lŒ hay lŒ thu¶c nÖi cäm giác. 

 

3. NiŒm tâm hay nh»ng hoåt Ç¶ng cûa tâm 
Trong khi hành thiŠn, n‰u có nh»ng š nghï hay 

tÜ tÜªng phát sinh thì hành giä phäi liŠn š thÙc và 
ghi nhÆn chúng. Nh»ng tÜ tÜªng ª Çây có th‹ là tÓt, 
là xÃu, thiŒn hay bÃt thiŒn. Hành giä quán sát, theo 
dõi, nhìn cä hai mà không luy‰n ái hay bÃt mãn. 
PhÜÖng pháp quán sát tâm mình m¶t cách khách 
quan giúp cho hành giä thÃu Çåt bän chÃt  và hoåt 
Ç¶ng thÆt s¿ cûa tâm. Nh»ng ai thÜ©ng xuyên niŒm 
tâm së h†c ÇÜ®c phÜÖng cách ki‹m soát và ÇiŠu 
khi‹n tâm mình. 

 

4. NiŒm Pháp hay ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc 
Trong phÀn này hành giä  quán niŒm vŠ : næm 

hiŒn tÜ®ng ngæn che hay ngÛ cái (Nivaranà) : tham 
døc, sân hÆn, hôn trÀm, tråo cº, nghi hÓi - Næm 
nhóm tø h®p hay ngÛ uÄn (Khanda) : s¡c, th†, 
tÜªng, hành, thÙc - Sáu giác quan và sáu loåi ÇÓi 
tÜ®ng hay løc cæn và løc trÀn (Ayatana) : m¡t, tai, 
mÛi, lÜ«i, thân, š và hình s¡c, âm thanh, mùi 
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hÜÖng, vÎ n‰m, xúc chåm, tÜ tÜªng - Bäy y‰u tÓ cûa 
s¿ ng¶ Çåo, thÃt giác chi (Bojhangà) : niŒm, tråch 
pháp, tinh tÃn, h›, khinh an, ÇÎnh, hành xä - BÓn 
s¿ thÆt cao quš, TÙ diŒu Ç‰ (Cattari Ariya Sacca) : 
kh° Çau, nguyên nhân ÇÜa Ç‰n kh° Çau, s¿ chÃm 
dÙt kh° Çau, và con ÇÜ©ng dÅn Ç‰n s¿ chÃm dÙt 
kh° Çau. 

Và cuÓi cùng trong Kinh nói r¢ng ngÜ©i nào th¿c 
hành bÓn phép quán niŒm trên, ngÜ©i Ãy có th‹ có 
khä næng Çåt ÇÜ®c quä vÎ chánh trí (A La Hán) ngay 
ª Çây và trong ki‰p này, ho¥c n‰u còn dÜ báo thì 
cÛng Çåt ÇÜ®c quä vÎ không còn trª låi (A Na Hàm). 

ñ¥c biŒt trong Kinh này, ÇÜ®c lÆp Çi lÆp låi câu : 
"VÎ Ãy (hành giä) sÓng t¿ do và không còn bám víu 
vào m¶t thÙ gì trong th‰ gian". "T¿ do" ª Çây có 
nghïa là thoát ra khÕi ái døc (tanhà) và tà ki‰n 
(ditthi), cùng tÃt cä s¿ ràng bu¶c cûa danh s¡c, m¶t 
bän ngã thÜ©ng còn hay m¶t cái "Ta" vïnh cºu. 

CÛng cÀn nhÃn månh là Pháp TÙ NiŒm XÙ phäi 
ÇÜ®c th¿c hành m¶t cách khách quan, có nghïa là 
hành giä chÌ quán sát suông mà không nên dính 
m¡c vào ÇŠ møc, không thÃy mình liên hŒ v§i ÇŠ 
møc. Khi Ãy hành giä m§i có th‹ nhìn thÃy th¿c 
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tÜ§ng cûa s¿ vÆt, thÃy s¿ vÆt Çúng nhÜ chúng là 
(yathàbhutam), ch§ không phäi thÃy ph§t bên 
ngoài, thÃy s¿ vÆt theo quan ki‰n cûa mình. 

TÙ NiŒm XÙ phäi ÇÜ®c xem nhÜ là m¶t phÜÖng 
pháp hành thiŠn, chÙ không phäi m¶t lš thuy‰t 
suông. Trong PhÆt giáo ñåi ThØa, 37 phÄm tr® Çåo 
thÜ©ng không ÇÜ®c khai tri‹n Çúng v§i danh tØ cûa 
nó, mà låi ÇÜ®c xem nhÜ nh»ng lš thuy‰t. Trong 
các sách PhÆt H†c cæn bän khi nói Ç‰n TÙ NiŒm 
XÙ, thÜ©ng ÇÎnh nghïa và tóm t¡t nhÜ sau : 

1/. Quán thân bÃt tÎnh. 
2/. Quán th† thÎ kh°. 
3/. Quán tâm vô thÜ©ng. 

4/. Quán pháp vô ngã. 
Qua s¿ tóm t¡t trên, ta thÃy TÙ NiŒm XÙ bÎ Çóng 

khung và tåo cho Ç¶c giä m¶t thành ki‰n sai lÀm vŠ 
TÙ NiŒm XÙ. NhÜ bån Çã xem qua ª phÀn trÜ§c là 
TÙ NiŒm XÙ phäi ÇÜ®c áp døng m¶t cách khách 
quan. 

- VŠ NiŒm Thân, có 6 ÇŠ møc quán niŒm, trong 
Çó có quán niŒm vŠ nh»ng b¶ phÆn bên trong thân 
th‹, và niŒm vŠ s¿ tan rã cûa m¶t xác ch‰t. Không 
th‹ vì hai ÇŠ møc này mà nói là quán thân bÃt tÎnh. 
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N‰u muÓn nhÃn månh ÇŠ møc quan tr†ng cûa 
niŒm thân thì phäi lÃy ÇŠ møc quán niŒm vŠ hÖi thª 
vô-ra, vì ÇŠ møc này Çã ÇÜ®c ñÙc PhÆt dåy riêng 
trong Kinh Quán NiŒm HÖi Thª (Anàpànasati 
Sutta). 

Trong các sách PhÆt H†c, khi nói Quán thân bÃt 
tÎnh, cÓt dåy cho Ç†c giä quán tÜªng làm sao Ç‹ 
thÃy ÇÜ®c s¿ bÃt tÎnh cûa thân, nh¢m møc Çích 
nhàm chán, ghê tªm thân xác Ç‹ không còn bám 
víu vào nó n»a, và nh© vÆy có th‹ trÎ bŒnh tham s¡c 
døc. ñó cÛng là m¶t phép quán h»u ích nhÜng 
không Çúng v§i  š nghïa niŒm thân cûa TÙ NiŒm 
XÙ. 

- VŠ NiŒm Th† là quán niŒm và ghi nhÆn nh»ng 
cäm giác dÍ chÎu (låc th†), khó chÎu (kh° th†) hay 
bình thÜ©ng (xä th†), bi‰t rõ tính cách sanh diŒt cûa 
chúng, nh© Çó hành giä thoát ra ÇÜ®c s¿ ràng bu¶c 
và sai sº cûa nh»ng cäm giác. 

Trong các sách PhÆt H†c, khi nói vŠ niŒm th† Çã 
ngø š bäo Ç†c giä quán tÜªng làm sao Ç‹ thÃy th† 
là kh°, vì có nhÆn lãnh là có kh°. Ch» th† ÇÜ®c 
hi‹u v§i š nghïa là nhÆn lãnh m¶t thÙ ÇÒ vÆt gì bên 
ngoài. "Th† thì kh°" ÇÜ®c xem là m¶t phép quán 
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dåy cho ngÜ©i ta b§t tham, nhÜng Çó không phäi š 
nghïa cûa niŒm th† trong TÙ NiŒm XÙ . 

-  VŠ NiŒm Tâm và NiŒm Pháp cÛng vÆy. N‰u 
bäo quán tâm vô thÜ©ng thì không Çúng. Chính vì 
s¿ hoåt Ç¶ng cûa tâm tåo ra nh»ng š niŒm sinh diŒt, 
diŒt sinh trong khoänh kh¡c nên g†i là vô thÜ©ng. 
Vô thÜ©ng là nh»ng š niŒm Çó chÙ không phäi tâm. 
Còn bäo "Pháp vô ngã" thì Çúng nhÜng không  phäi 
š nghïa niŒm pháp cûa TÙ NiŒm XÙ . 

 

 

Bát Nhã Tâm Kinh 
 

Trong PhÆt giáo B¡c tông, chúng ta có thông lŒ 
m‡i khi tøng m¶t th©i Kinh nào, ÇŠu mª ÇÀu b¢ng 
thÀn chú ñåi Bi và cuÓi cùng k‰t thúc b¢ng Tâm 
Kinh Bát nhã. HÀu h‰t các phÆt tº Ç‰n chùa, không 
ai là không thu¶c Bát nhã, vì th‰ nó ÇÜ®c xem là 
m¶t Kinh quan tr†ng vÆy. 

Bài Kinh này ÇÜ®c Ngài HuyŠn Trang Ç©i nhà 
ñÜ©ng dÎch tØ ch» Phån ra ch» Hán vào næm 649 
Tây lÎch. 
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Bát nhã Tâm Kinh là nói t¡t, n‰u g†i cho Çû là 
Ma ha Bát nhã Ba la mÆt Ça Tâm Kinh (Maha 
Prajnàpàramitàhrdaya Sùtra). Ma ha có nghïa là 
l§n, Bát nhã là trí tøê, Ba la mÆt Ça là Ç‰n b© bên 
kia, Tâm (hrdaya) là cÓt lõi hay tinh y‰u, chÙ không 
phäi tâm š (citta). ñåi š Kinh này nói vŠ trí huŒ r¶ng 
l§n có th‹ ÇÜa hành giä sang b© bên kia, tÙc b© giäi 
thoát. 

Kinh này là Kinh nhÆt tøng cûa PhÆt tº tåi gia 
cÛng nhÜ xuÃt gia, và Çã có rÃt nhiŠu sách giäng 
giäi vŠ š nghïa Kinh này, vì th‰ ª Çây së không Çi 
sâu vào chi ti‰t, mà chÌ hån ch‰ bình luÆn nh»ng 
Çi‹m chính y‰u cûa Kinh và sau Çó so sánh v§i Kinh 
TÙ NiŒm XÙ. 

Toàn b¶ Kinh có 262 ch», nhÜng Çåi š cûa Kinh 
n¢m g†n trong 25 ch» ÇÀu : " Quán T¿ Tåi BÒ Tát 
hành thâm Bát nhã Ba la mÆt Ça th©i chi‰u ki‰n 
ngÛ uÄn giai không Ç¶ nhÃt thi‰t kh° ách ". Nghïa 
là có m¶t vÎ BÒ Tát tên là Quán T¿ Tåi khi th¿c 
hành sâu vŠ Trí huŒ Bát nhã thì ngài soi thÃy næm 
uÄn ÇŠu "không", và tØ Çó thoát m†i kh° nån. Ch» 
"không" ª Çây thÜ©ng ÇÜ®c giäng theo nhiŠu nghïa, 
có sách nói "không" là không thÆtt, có ch‡ Ç‹ 
nguyên ch» không, có ch‡ nói tánh nó là không. 
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Ch» "không" ª Çây nên ÇÜ®c hi‹u là tánh không, 
tÙc là không có t¿ tánh (vide de nature propre), chÙ 
không phäi không thÆt hay "không" ÇÓi v§i "có". 
Ch» "không" (sùnyatà, emptiness, vide) này rÃt 
quan tr†ng, nó ÇÜ®c xem nhÜ nŠn täng cûa hŒ 
thÓng giáo lš ñåi ThØa. 

Ti‰p theo, câu "Quán T¿ Tåi... nhÃt thi‰t kh° 
ách", Ç‰n câu "Xá L®i tº, S¡c bÃt dÎ Không, Không 
bÃt dÎ S¡c, S¡c tÙc thÎ Không, Không tÙc thÎ S¡c, 
th†, tÜªng, hành, thÙc diŒc phøc nhÜ thÎ ". DÎch 
nghïa là Xá L®i tº, S¡c ch£ng khác Không. Không 
ch£ng khác S¡c, S¡c tÙc là Không, Không tÙc là 
S¡c, th†, tÜªng, hành, thÙc cÛng ÇŠu nhÜ vÆy. 

Trong phÀn Bát nhã Tâm Kinh ª Çây chÌ bình 
luÆn hai câu ÇÀu này thôi vì nó tóm lÜ®c tÃt cä 
nh»ng š nghïa quan tr†ng cûa Kinh, còn nhÜng 
phÀn sau chÌ giäng giäi thêm vŠ tánh Không, vŠ 
nh»ng diŒu døng cûa nó, tôi thÃy không Çem låi 
nhiŠu l®i ích cho ngÜ©i sÖ cÖ h†c Çåo, mà ngÜ®c låi 
có th‹ bi‰n h† thành nh»ng biŒn luÆn sÜ vŠ tánh 
Không. 

Kinh Bát nhã dåy chúng ta n‰u muÓn thoát khÕi 
m†i kh° nån, Çåt Ç‰n an vui, t¿ tåi cûa Ni‰t Bàn, 



 23

thì phäi th¿c hành Trí huŒ Bát nhã, tÙc là quán 
chi‰u làm sao Ç‹ thÃy rõ næm uÄn không có t¿ tánh. 
NhÜng phäi quán chi‰u th‰ nào? Cách thÙc tu tÆp 
ra sao ? Theo tôi thÃy thì Kinh này không chÌ dåy 
cách thÙc tu tÆp. NgÜ©i Ç†c Kinh này rÒi, không th‹ 
Çem ra áp døng tu tÆp liŠn ÇÜ®c n‰u không hi‹u rõ 
nghïa Kinh. H† cÀn phäi nghiên cÙu tìm tòi, suy 
luÆn vŠ nh»ng lš nhân duyên, bÃt nhÎ, tÜÖng tÙc, tØ 
Çó m§i có th‹ hi‹u ÇÜ®c tánh Không cûa ngÛ uÄn. 
NhÜng hi‹u rÒi thì Çó cÛng chÌ là trên phÜÖng diŒn 
ki‰n thÙc hay š thÙc mà thôi, chÙ không phäi th¿c 
chÙng hay tr¿c nghiŒm. Nh»ng ngÜ©i hi‹u ÇÜ®c 
næm uÄn giai không có th‹ có rÃt nhiŠu, nhÜng 
ngÜ©i th¿c nghiŒm ÇÜ®c næm uÄn giai không thì rÃt 
hi‰m. 

Låi có nhiŠu ngÜ©i lÃy câu " S¡c tÙc là Không " 
cûa Kinh Bát nhã ra làm m¶t tri‰t lš Çåo ÇÙc. Vì 
hi‹u Kinh PhÆt dåy r¢ng tÃt cä ÇŠu Không, nên h† 
bäo r¢ng : "cái xe hÖi này tôi chåy thä ga, n‰u hÜ 
thì bÕ, ho¥c n‰u có mÃt, thì  tôi cÛng không buÒn, 
vì (tôi coi) nó là Không". H† lÃy lš Không này mà 
bäo m†i ngÜ©i ÇØng chÃp vào tÃt cä m†i s¿, rÒi tØ 
Çó nÄy ra hai hång ngÜ©i : m¶t hång bÃt chÃp tÃt 
cä, phóng túng, muÓn làm gì thì làm, m¶t hång 
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khác thì ngÜ®c låi, y‰m th‰, chán Ç©i, không làm gì 
cä, vì tÃt cä là Không, có làm cÛng chä ÇÜ®c l®i ích 
gì. Vì lš do này Kinh Bát nhã cÀn phäi ÇÜ®c giäng 
dåy cÄn thÆn và t‰ nhÎ.  

Trong Kinh câu "S¡c bÃt dÎ Không, Không bÃt dÎ 
S¡c" quan tr†ng và cÀn ÇÜ®c giäng nhiŠu hÖn câu 
"S¡c tÙc thÎ Không, Không tÙc thÎ S¡c". TrÜ§c khi 
nói tåi sao, tôi xin ÇÜa ra vài  thí dø thông thÜ©ng 
Ç‹ bån Ç†c hi‹u rõ hai câu trên. 

LÃy thí dø cái bàn. Cái bàn không th‹ t¿ nhiên 
mà có, nó có là do s¿ k‰t h®p cûa nh»ng y‰u tÓ 
"không phäi là bàn" nhÜ g‡, cây, cÜa, Çinh, ngÜ©i 
th® m¶c, tiŠu phu, rØng, ÇÃt, nÜ§c, mÜa, m¥t tr©i 
.v.v... N‰u thi‰u m¶t trong nh»ng y‰u tÓ Çó thì cái 
bàn không th‹ hiŒn h»u ÇÜ®c. S¿ có m¥t cûa cái 
bàn tùy thu¶c và liên quan mÆt thi‰t v§i nh»ng cái 
"không bàn". Do Çó ta có th‹ nói cái bàn ch£ng 
khác gì cái "không bàn", nh»ng cái "không bàn" khi 
Çû nhân duyên h¶i h®p låi thành cái bàn, nên ta 
nói nh»ng cái "không bàn" ch£ng khác gì cái bàn. 

Ch»  "bÃt dÎ"  (không khác) trong câu "S¡c bÃt dÎ 
không" muÓn nói lên s¿ liên quan mÆt thi‰t cûa tÃt 
cä s¿ vÆt (tÜÖng quan). Cái này có vì cái kia có, cái 
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kia có vì cái này có; cái này không th‹ có n‰u không 
có cái kia, và ngÜ®c låi cÛng vÆy. 

M¶t thí dø khác nói vŠ bÃt dÎ : em bé 10 tu°i và 
ông già 70 tu°i. Em bé 10 tu°i theo th©i gian l§n 
lên rÒi già Çi thành ông già 70 tu°i. Em bé và ông 
già không phäi là hai ngÜ©i mà cÛng không h£n là 
m¶t ngÜ©i. Em bé theo th©i gian trª thành ông già, 
có em bé nên m§i có ông già, nên em bé ch£ng 
khác gì ông già (bÃt dÎ). NhÜng em bé 10 tu°i xÜa 
kia tóc xanh Çen, nhÕ ngÜ©i, ngây thÖ, còn ông già 
70 tu°i hôm nay tóc båc, cao gÀy, nhiŠu kinh 
nghiŒm, hai hình dáng, hai tâm tÜ khác nhau, ta 
không th‹ nói em bé chính là ông già, hay em bé 
và ông già là m¶t ÇÜ®c (bÃt nhÃt). Vì n‰u là m¶t tåi 
sao låi có hai danh tØ, em bé và ông già ? Tåi sao 
låi có hai hình dáng khác nhau ? 

TÃt cä s¿ vÆt ÇŠu bi‰n chuy‹n không ngØng tØng 
giây phút, tØng sát na. TØ m¶t vÆt A chuy‹n thành 
vÆt B, ta không th‹ nói B khác A, mà cÛng không 
th‹ nói B là A ÇÜ®c. ñây chính là lš BÃt dÎ, BÃt nhÃt 
trong Bát BÃt Trung ñåo cûa BÒ Tát Long Th† 
(Nagarjuna). Có nhiŠu vÎ nói Bát nhã thu¶c pháp 
môn "bÃt nhÎ", theo tôi nghï BÃt nhÎ gÒm có BÃt dÎ 
và BÃt nhÃt. Vì lš do này, thay vì nói theo trong 
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Kinh "S¡c bÃt dÎ Không, Không bÃt dÎ S¡c, S¡c tÙc 
thÎ Không, Không tÙc thÎ S¡c" ta có th‹ nói là "S¡c 
bÃt dÎ Không, Không bÃt dÎ S¡c, S¡c tÙc thÎ S¡c, 
Không tÙc thÎ Không". S¡c ch£ng khác gì không, 
nhÜng S¡c vÅn là S¡c, Không vÅn là Không. Nh© 
bi‰t ÇÜ®c S¡c ch£ng khác gì Không, nên ta thÃy 
ÇÜ®c tánh không cûa cái bàn, nhÜng S¡c vÅn là 
S¡c, nên ta không tØ bÕ cái bàn, mà ngÜ®c låi cÛng 
thÃy ÇÜ®c diŒu døng cûa cái bàn. "ThÆt t‰ lš ÇÎa bÃt 
th† nhÃt trÀn, vån s¿ môn trung bÃt xä nhÙt pháp",  
tuy bi‰t r¢ng không có cái gì có th‹ g†i là cái bàn 
ÇÜ®c, nhÜng n‰u có ngÜ©i chÌ vào cái bàn mà hÕi 
ta Çó là gì ? Ta cÛng phäi trä l©i là cái bàn. ñó là 
Trung-ñåo. 

 
 

 TÙ NiŒm XÙ và Bát Nhã Tâm Kinh 
 
Kinh TÙ NiŒm XÙ nói vŠ bÓn lãnh v¿c quán 

niŒm.  Bát nhã Tâm Kinh nói vŠ quán chi‰u næm 
uÄn là không. 

M¶t Kinh quan tr†ng cûa Nam Tông - M¶t Kinh 
thông døng bên B¡c Tông. M¶t Kinh nói vŠ cách 
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thÙc tu tÆp. M¶t Kinh nói vŠ tri‰t lš cao siêu. Hai 
Kinh này có liên quan gì v§i nhau không ?  M§i nhìn 
qua ta thÃy hình nhÜ khác nhau, nhÜng thÆt ra cä 
hai Kinh ÇŠu nói vŠ ngÛ uÄn. 

Không phäi chÌ có Bát nhã Tâm Kinh nói vŠ næm 
uÄn là không, trong các Kinh Çi‹n Pali, ñÙc PhÆt Çã 
thÜ©ng nhÃn månh tánh cách vô thÜ©ng, kh°, vô 
ngã cûa næm uÄn. 

"Này chÜ Tÿ Kheo, ngÛ uÄn là vô thÜ©ng 
(anicca); bÃt luÆn cái gì vô thÜ©ng, Çó là kh° 
(dukkha), Çó là vô ngã (anatta), không phäi là "cûa 
ta", không phäi là "Ta", không phäi là "bän ngã cûa 
ta". VÆy phäi thÃy nó b¢ng trí tuŒ tuyŒt häo, Çúng 
nhÜ thÆt s¿ nó là nhÜ vÆy. NgÜ©i thÃy ÇÜ®c th¿c 
tÜ§ng cûa nó b¢ng trí tuŒ tuyŒt häo, tâm ngÜ©i Ãy 
không cÓ bám vào, xa lìa phiŠn não, ÇÜ®c giäi thoát 
(TÜÖng Üng b¶ Kinh, Samyutta Nikàya, quy‹n III). 

Trong Kinh TÙ NiŒm XÙ, bÓn lãnh v¿c quán 
niŒm ÇŠu liên quan Ç‰n næm uÄn : 

- NiŒm thân thu¶c vŠ vÆt chÃt liên quan Ç‰n S¡c 
uÄn. 

- NiŒm th† thu¶c vŠ cäm giác liên quan Ç‰n Th† 
uÄn. 
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- NiŒm tâm thu¶c vŠ s¿ nhÆn ÇÎnh bi‰t mình liên 
quan Ç‰n TÜªng và Hành uÄn. 

- NiŒm pháp thu¶c vŠ tánh cách khác biŒt chû 
quan liên quan Ç‰n ThÙc uÄn. 

 

Có m¶t ÇiŠu khác biŒt gi»a hai Kinh là : trong 
Kinh TÙ NiŒm XÙ chÌ dåy hành giä quán niŒm 
(quán sát và ghi nhÆn) tr¿c ti‰p và khách quan tính 
cách sanh diŒt cûa ngÛ uÄn, chÙ không phäi suy 
tÜªng chúng qua m¶t lš thuy‰t nào, trong khi Bát 
Nhã Tâm Kinh dåy "chi‰u ki‰n ngÛ uÄn giai không", 
ÇiŠu này có th‹ khi‰n cho hành giä cÓ g¡ng tìm tòi, 
dùng lš trí suy tÜªng mÜ®n nh»ng lš thuy‰t có th‹ 
giúp cho hành giä hi‹u ÇÜ®c tánh không cûa ngÛ 
uÄn. 

Kinh TÙ NiŒm XÙ dåy phÜÖng pháp th¿c hành 
mà không nói nhiŠu vŠ lš thuy‰t. Tuy nhiên n‰u 
hành giä tinh tÃn th¿c tÆp thì së Çích thân tr¿c 
nghiŒm tánh cách vô thÜ©ng cûa ngÛ uÄn, và n‰u 
hi‹u ÇÜ®c vô thÜ©ng thì t¿ nhiên së hi‹u ÇÜ®c vô 
ngã. Hai danh tØ vô ngã (anatta) và không 
(sunyatà), không khác nhau là mÃy. Vì vô ngã là 
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ÇÙng trên phÜÖng diŒn m¶t chúng sanh mà nói, còn 
Không là trên phÜÖng diŒn pháp gi§i mà nói. 

Tóm låi Kinh TÙ NiŒm XÙ chÌ dåy cách thÙc tu 
tÆp, dÅn Ç‰n k‰t quä là thÃu Çåt ÇÜ®c ngÛ uÄn là 
Không (vô ngã). Còn Bát Nhã Tâm Kinh nói vŠ lš 
thuy‰t b¡t ÇÀu tØ ngÛ uÄn là Không trª Çi (tÙc vŠ 
tánh Không). 

 

NgÜ©i hành giä m¶t khi thành t¿u ÇÜ®c phép 
quán TÙ NiŒm XÙ thì tâm së an nhiên t¿ tåi không 
còn bám víu vào bÃt cÙ s¿ vÆt gì trong th‰ gian, câu 
này có khác gì "chi‰u ki‰n ngÛ uÄn giai không Ç¶ 
nhÃt thi‰t kh° ách". 

MuÓn th¿c chÙng Bát Nhã hãy nên th¿c hành 
TÙ NiŒm XÙ. 
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TÙ NiŒm XÙ và ThiŠn Tông 
 

 

NhÜ bån Ç†c Çã xem qua, TÙ NiŒm XÙ là m¶t 
pháp hành thiŠn rÃt quan tr†ng mà xÜa kia tÃt cä 
Thánh Tæng Çã hành theo Çó mà Ç¡c quä vô sanh 
(A La Hán). Dù quan tr†ng nhÜ vÆy, nhÜng sau khi 
ñÙc PhÆt nhÆp diŒt, TÙ NiŒm XÙ dÀn dÀn bÎ lãng 
quên. Riêng ª ViŒt Nam thì chÜ T° xÜa kia ÇŠu là 
ThiŠn SÜ, và ThiŠn ª ViŒt Nam b¡t nguÒn tØ ThiŠn 
tông Trung Hoa. 

Ÿ Çây tôi së so sánh pháp ThiŠn TÙ NiŒm XÙ  và 
ThiŠn Tông Ç‹ bån Ç†c thÃy r¢ng hai pháp môn 
này không khác nhau là mÃy. 
 

 

ThiŠn Tông 
 
Theo B¡c tông thì vÎ ThiŠn T° thÙ nhÙt là ngài 

Ma Ha Ca Di‰p (Maha Kaçyapa). Sau Çó giòng 
ThiŠn ÇÜ®c truyŠn Ç‰n vÎ T° thÙ 28 là BÒ ñŠ ñåt 
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Ma (Bodhidharma), Ç‰n Çây giòng ThiŠn ª ƒn ñ¶ 
ÇÜ®c truyŠn sang Trung Hoa. Ÿ Trung Hoa BÒ ñŠ 
ñåt Ma ÇÜ®c xem là SÖ T°, và giòng ThiŠn ti‰p tøc 
truyŠn Ç‰n Løc T° HuŒ Næng, sau Çó y bát không 
còn ÇÜ®c truyŠn xuÓng n»a. NhÜng b¡t ÇÀu tØ Løc 
T° trª Çi thì ThiŠn Tông rÃt hÜng thÎnh, và Çã 
truyŠn sang các nÜ§c lân bang nhÜ Cao Ly, NhÆt 
Bän, ViŒt Nam. 

ThiŠn Tông có cä thäy 33 vÎ T°, nhÜng ÇÜ®c ÇŠ 
cao nhÃt là T° BÒ ñŠ ñåt Ma, chính vÎ T° này Çã 
cho ThiŠn Tông m¶t s¡c thái Ç¥c biŒt khi sang 
Trung QuÓc tuyên bÓ r¢ng Çây chính là: 

Giáo ngoåi biŒt truyŠn 
BÃt lÆp væn t¿ 
Tr¿c chÌ nhân tâm 
Ki‰n tánh thành PhÆt. 
Do tØ khÄu hiŒu này mà ThiŠn Tông (ª Trung 

Hoa) còn ÇÜ®c g†i là T° SÜ ThiŠn, tÙc là ThiŠn xuÃt 
phát tØ các T° SÜ. 

ñ‰n Ç©i Løc T° HuŒ Næng thì ThiŠn låi chia làm 
hai phái: Nam ÇÓn, B¡c tiŒm (T° HuŒ Næng xi‹n 
dÜÖng ÇÓn ng¶ ª phÜÖng Nam, Ngài ThÀn Tú chû 
trÜÖng tiŒm tu ª phÜÖng B¡c). Sau m¶t th©i gian thì 
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chÌ còn låi ThiŠn phÜÖng Nam là thÎnh hành hÖn 
cä, nên ThiŠn Tông låi ÇÜ®c g†i v§i m¶t danh tØ 
khác là ThiŠn ñÓn Ng¶. Chính phái ThiŠn này ÇÜ®c 
truyŠn thØa tØ Trung Hoa sang ViŒt Nam do T° Tÿ 
Ni ña LÜu Chi, và chÜ T° sau này ÇŠu phát xuÃt tØ 
giòng ThiŠn này. 

Chû trÜÖng cûa ThiŠn Tông là gì ? VÅn là bÓn 
câu kŒ cûa T° ñåt Ma: "Ch£ng lÆp væn t¿, TruyŠn 
ngoài giáo lš, ChÌ th£ng tâm ngÜ©i, ThÃy tánh 
thành PhÆt". 

Chính bài kŒ này Çã làm cho ThiŠn Tông n°i bÆt 
v§i tính cách kÿ dÎ cûa nó. NgÜ©i ngoài m§i nhìn 
vào có th‹ lÀm lÅn, tÜªng ThiŠn là m¶t pháp môn 
Ç¥c biŒt, tu theo Çó mau thành PhÆt. NhÜng thÆt ra 
bài kŒ trên n‰u Çem áp døng vào th¿c t‰ thì nó 
không còn Çúng h£n v§i š nghïa cûa nó n»a.  

XÜa kia các ThiŠn SÜ m‡i ngày ÇŠu thÜ®ng 
ÇÜ©ng nói pháp, l©i lë câu væn cûa các Ngài có th‹ 
thô tøc, tÀm thÜ©ng, không væn hoa nhÜ nh»ng 
danh tØ trong Kinh Çi‹n, nhÜng tÃt cä ÇŠu ngø š 
giäng nói giáo lš cûa PhÆt, làm sao có th‹ nói 
"ch£ng lÆp væn t¿, truyŠn ngoài giáo lš "ÇÜ®c ? 
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Các ThiŠn SÜ thÜ©ng Çánh ÇÆp, la hét, dùng Çû 
m†i phÜÖng tiŒn Ç‹ cho ÇŒ tº nhÆn ra ông chû, hay 
tánh giác cûa mình, "chÌ th£ng tâm ngÜ©i" chÌ là m¶t 
cách nói mà thôi. N‰u thÃy tánh thành PhÆt liŠn thì 
33 vÎ T° ThiŠn Tông ÇŠu Çã là PhÆt cä rÒi,  nên nói 
Çúng hÖn là thÃy tánh thành T°. 

Tuy vÆy n‰u so sánh v§i các Tông phái khác thì 
ThiŠn Tông vÅn Ç¥c biŒt hÖn, v§i tính cách phóng 
khoáng t¿ tåi trong viŒc dùng phÜÖng tiŒn Ç‹ chÌ 
cho ngÜ©i tu nhÆn ra tánh giác hay "bän lai diŒn 
møc". Khi nhÆn ÇÜ®c tánh giác rÒi, ngÜ©i tu phäi 
ti‰p tøc tinh tÃn th¿c hành chánh niŒm (Samma-
Sati) xä trØ v†ng tÜªng Ç‰n ngày hoàn toàn sÓng 
v§i tánh giác (h¢ng giác) thì lúc Çó g†i là chÙng ng¶. 
Có chÙng ng¶ m§i thoát khÕi sanh tº luân hÒi, còn 
giác ng¶ chÌ m§i là chánh ki‰n (Samma ditthi), 
phÀn ÇÀu trong Bát Chánh ñåo. 

NgÜ©i mà do nghe nºa câu ho¥c m¶t câu ng¶ 
Çåo, hay bÎ m¶t Çåp, m¶t gÆy giác ng¶, thì ÇÜ®c g†i 
là "truyŠn tâm Ãn". Nh»ng ngÜ©i này thÜ©ng là 
nh»ng ngÜ©i lanh trí lË m¡t, vì th‰ nên ThiŠn Tông 
ÇÜ®c xem nhÜ chÌ dành cho hàng thÜ®ng cæn. 
NhÜng hàng thÜ®ng cæn thì bao gi© cÛng ít, mà hå 
cæn thì bao gi© cÛng nhiŠu, nên lÀn lÀn theo th©i 
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gian Tâm Ãn bÎ thÃt truyŠn. PhÀn khác, sau này 
Tông TÎnh ñ¶ ÇÜ®c xi‹n dÜÖng rÃt hÜng thÎnh, nên 
nh»ng ai muÓn tu ThiŠn không bi‰t nÜÖng vào Çâu. 
N‰u muÓn nÜÖng vào các nhà SÜ thì tâm Ãn thÃt 
truyŠn, lÃy ai cho ta thoåi ÇÀu, công án hay Çánh 
ÇÆp Çúng lúc cho ta giác ng¶. ThÆt ra các công án, 
thoåi ÇÀu, Çánh ÇÆp, la hét chÌ là nh»ng phÜÖng 
tiŒn thiŒn xäo cûa các ThiŠn sÜ tùy bŒnh cho thuÓc, 
rút Çinh nh° chÓt, quä dÜa chín m¶t phen xúc chåm 
liŠn r§t. Các ngài không Ç‹ låi phÜÖng thÙc tu tÆp 
nào cä, n‰u có thì së trái v§i câu "BÃt lÆp væn t¿, 
Giáo ngoåi biŒt truyŠn". Vì các ngài cÓ š không theo 
m¶t thÙ l§p tu tÆp nào cä, nên có m¶t sÓ ngÜ©i tu 
theo Ti‹u ThØa cho ThiŠn Tông là m¶t quái thai 
cûa PhÆt giáo.  

Ngày nay giòng T° SÜ ThiŠn gÀn nhÜ Çã mÃt, 
trØ ra có Hoà ThÜ®ng Thanh TØ Çang cÓ g¡ng 
ho¢ng dÜÖng låi. Kinh bæng và sách cûa Hòa 
thÜ®ng Çã ÇÜ®c ph° bi‰n r¶ng rãi ª häi ngoåi. Tuy 
nhiên n‰u chÌ nghe bæng ho¥c Ç†c sách Ç‹ mong 
ch© ngày giác ng¶ thì Çó là m¶t äo tÜªng. Vì ThiŠn 
là m¶t pháp hành, không phäi pháp h†c, t¿ mình 
phäi chiêm nghiŒm thÃy rõ ÇÜ®c s¿ lÜu chuy‹n cûa 
tâm thÙc m§i mong thÃy ÇÜ®c t¿ tánh. 
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Kinh sách ThiŠn Tông ít có ghi låi nh»ng phÜÖng 
thÙc tu tÆp,  Ça sÓ chÌ ghi låi nh»ng bi‰n cÓ giác ng¶ 
cûa các ThiŠn SÜ, mang nhiŠu tính cách ly kÿ, hÃp 
dÅn nhÜ các trÜ©ng h®p giác ng¶ khi bÎ Çánh, hét, 
ho¥c khi thÃy hoa nª, nghe ti‰ng mÜa rÖi v.v... khi 
Ç†c nh»ng trang sách này, ngÜ©i tu ThiŠn thÜ©ng 
có khuynh hÜ§ng mong cÀu ÇÜ®c giác ng¶ giÓng 
nhÜ vÆy. 

N‰u Ç†c Kinh sách Nguyên Thûy nhÜ trong 
TrÜªng Lão Tæng kŒ (Théragatha), ta së thÃy trong 
Çó cÛng ghi låi nh»ng trÜ©ng h®p mà chÜ Thánh 
Tæng trong th©i ÇÙc PhÆt Çã giác ng¶. Thí dø trÜ©ng 
h®p cûa Ngài A Nan chÙng quä A la Hán trong khi 
Çang quay mình Ç¥t lÜng xuÓng nghÌ, ngài Châu 
L®i Bàn ñà Già ng¶ Çåo trong khi Çang quét nhà 
v.v... Nh»ng s¿ viŒc này ít ÇÜ®c nói Ç‰n, vì Çó chÌ 
là k‰t quä hi‹n nhiên cûa m¶t s¿ tu tÆp chánh niŒm 
ho¥c Minh Sát TuŒ Ç‰n mÙc thành t¿u. 

Chân lš là cái gì tuyŒt ÇÓi, Pháp thân thì bÃt khä 
thuy‰t, bÃt khä tÜ nghì, vì th‰ ThiŠn Tông chû 
trÜÖng chÌ th£ng (cho ngÜ©i nhÆn ra) b°n tánh, 
không dài giòng væn t¿. Càng nói lš bao nhiêu, 
càng Çi xa ThiŠn bÃy nhiêu. ViŒc Çó chÌ dành cho 
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nh»ng h†c giä muÓn thÕa mãn tài phân tách lš giäi 
cûa mình mà thôi. 

Chúng ta thÜ©ng hay h†c thu¶c lòng nh»ng câu 
kŒ, chú cûa các ThiŠn SÜ Ç¡c Çåo, rÒi m‡i khi nói 
Ç‰n ThiŠn thì Çem ra lÆp låi, giäng nghïa bàn luÆn, 
có bi‰t Çâu là mình Çang nhai Çi nhai låi c¥n bã cûa 
kÈ khác. NgÜ©i nào tu ngÜ©i Çó bi‰t, ngÜ©i nào 
chÙng ngÜ©i Çó hay, nh»ng câu thÖ câu kŒ xÜa kia 
là cûa riêng các ThiŠn SÜ, không dính líu gì Ç‰n ta 
cä, không nên si mê dåi d¶t mà nhÆn cûa ngÜ©i làm 
cûa mình. Vì nhÆn lÀm nhÜ th‰ nên Ça sÓ ngÜ©i h†c 
ThiŠn ÇŠu tÜªng lÀm là mình phá chÃp và s¡p sºa 
thành T° cä rÒi.  

XÜa kia T° ñåt Ma Çem ThiŠn vào Trung QuÓc 
v§i m¶t hình thái kÿ dÎ nh¢m møc Çích giäi tÕa s¿ 
chÃp ch¥t vào væn t¿ Kinh Çi‹n cûa m¶t sÓ ngÜ©i 
thuª Çó Üa h†c PhÆt mà không chÎu tu PhÆt. Ngày 
nay trình Ç¶ h†c PhÆt rÃt kém, nên ta không th‹ 
chÃp vào Kinh Çi‹n ÇÜ®c, nhÜng ngÜ®c låi chúng ta 
låi Çi chÃp vào nh»ng thi kŒ cûa chÜ T°, nhÃt là 
ThiŠn ñÓn Ng¶. Vì lš do này, tôi nghï r¢ng nh»ng 
ai muÓn truyŠn bá ThiŠn, hãy nên truyŠn bá ThiŠn 
cûa Ngài ThÀn Tú hÖn là ThiŠn cûa T° HuŒ Næng. 
Làm nhÜ vÆy có th‹ có l‡i v§i Løc T°, nhÜng ch¡c 
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không phø Ön ÇÙc PhÆt. Vì Ngài chÌ muÓn làm sao 
cho chúng ta thoát khÕi sanh tº luân hÒi, chÙ Ngài 
Çâu có muÓn chúng ta thành T° ? 

ThiŠn Tông Ç¥t n¥ng và ÇŠ cao s¿ ÇÓn ng¶, Ç‹ 
rÒi nh»ng ngÜ©i theo ThiŠn sau này quên Çi con 
ÇÜ©ng dÅn Ç‰n giác ng¶, nó chÌ là m¶t tr® duyên 
cuÓi cùng giúp cho hành giä ng¶ Çåo mà thôi. 

CÛng cÀn nh¡c låi là ng¶ Çåo chÜa phäi hoàn 
toàn giäi thoát (sanh tº). Ng¶ Çåo (satori) chÌ là 
bÜ§c ÇÀu, ÇÒng nghïa v§i ki‰n tánh, hay giäi ng¶. 
Trong Kinh Pháp Hoa có nói Khai ThÎ Ng¶ NhÆp tri 
ki‰n PhÆt. Ng¶ rÒi phäi tu ti‰p Ç‰n khi nhÆp m§i 
thôi, lúc Çó g†i là chÙng ng¶, hay hoàn toàn giäi 
thoát. TØ lúc ng¶ Çåo cho Ç‰n lúc hoàn toàn giäi 
thoát, con ÇÜ©ng còn låi vÅn còn cam go và khó 
khæn, hành giä phäi khéo léo, kiên nhÅn ÇÓi phó 
v§i m†i s¿ cám d‡, thu hút cûa trÀn cänh bên ngoài, 
và s¿ lØa bÎp, lôi kéo cûa v†ng tÜªng bên trong. 
Không phäi m¶t s§m, m¶t chiŠu m§i cÃt bÜ§c lên 
ÇÜ©ng mà Çã t§i Çích rÒi Çâu. 

Thi‰t nghï, chúng ta không nên dùng ch» ThiŠn 
ñÓn Ng¶ mà Çúng hÖn nên dùng ch» T° SÜ ThiŠn. 
Vì ch» ThiŠn ñÓn Ng¶ hay làm cho ngÜ©i ta hi‹u 



 38

lÀm là n‰u tu theo ThiŠn này së mau giác ng¶. 
NhÜng "tu nhÃt ki‰p, ng¶ nhÃt th©i ", hay tu vån 
ki‰p ng¶ nhÃt th©i cÛng có. ñåo PhÆt dåy vŠ nhân 
quä, có gieo nhân giác ng¶ m§i mong g¥t ÇÜ®c quä 
giác ng¶. Khi có ÇÀy Çû "nhân và duyên" thì quä 
giác ng¶ së t¿ thành. N‰u có ngÜ©i nào bäo r¢ng 
không h†c mà bi‰t, không tu mà thành thì ngÜ©i Çó 
không nói Çåo PhÆt. Thí dø trÜ©ng h®p cûa Ngài 
HuyŠn Giác (tác giä ChÙng Çåo Ca) ÇÜÖng th©i g†i 
Ngài là "NhÃt túc giác" (m¶t Çêm giác ng¶). TrÜ§c 
khi Ç‰n tham vÃn Løc T°, Ngài Çã tu hành gi§i 
hånh trang nghiêm, chuyên tu chÌ quán theo tông 
Thiên Thai. Nhân duyên Çã ÇÀy Çû, Ç‰n khi g¥p 
Løc T° liŠn ÇÜ®c Ãn chÙng. 

 

 

 TÙ NiŒm XÙ và ThiŠn Tông  
 

ThiŠn Tông ÇÜ®c truyŠn xuÓng tØ chÜ T° nên 
g†i là T° SÜ ThiŠn. Còn TÙ NiŒm XÙ ÇÜ®c g†i là 
ThiŠn gì ? TÙ NiŒm XÙ là phÜÖng pháp hành thiŠn 
mà chính ÇÙc PhÆt Çã áp døng cách Çây trên  2531 
næm và dåy låi cho các ÇŒ tº, nên ÇÜ®c g†i là NhÜ 
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Lai ThiŠn. M¶t ThiŠn cûa T° SÜ, m¶t ThiŠn cûa 
NhÜ Lai, vÆy ThiŠn nào Çúng, ThiŠn nào sai, ThiŠn 
nào cao hÖn ThiŠn nào ? 

Cä hai ÇŠu nh¢m møc Çích ÇÜa hành giä Ç‰n 
ch‡ giác ng¶ giäi thoát, nên ÇŠu ÇÜ®c coi là chánh 
pháp cä. Còn ThiŠn nào cao hÖn ThiŠn nào ? Ai 
mà Ç¥t ra câu hÕi này thì thiŒt là ..... không bi‰t nói 
sao ? Vì vÃn ÇŠ không ª cao hay thÃp mà ª ch‡ 
ngÜ©i bŒnh nào thì cho thuÓc Çó mà thôi. VÆy cao 
hay thÃp thì không, nhÜng khác nhau thì có. Tuy 
thÃy khác nhÜng thÆt ra cÛng không th‹ g†i là khác 
ÇÜ®c. Vì m¶t bên Ç¥t n¥ng vŠ lš, còn m¶t bên chÌ 
dåy vŠ s¿. VŠ lš thì ThiŠn Tông quä là Ç¶c nhÃt vô 
nhÎ, v§i s¿ Çánh ÇÆp, la hét khi‰n ngÜ©i cÀu Çåo 
ng« ngàng, cÓ g¡ng tìm nh»ng lš thuy‰t sâu xa ª 
Çó. NhÜng vŠ s¿, tÙc phÀn th¿c hành tu tÆp thì 
ThiŠn Tông vÅn n¢m g†n trong TÙ NiŒm XÙ. 

C° ñÙc xÜa có câu : 
ñÓn ng¶ tuy ÇÒng PhÆt 
ña sanh tÆp khí thâm 
Phong Çình ba thÜ®ng dÛng 
Lš hiŒn niŒm du xâm. 
DÎch nghïa là : 
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ñÓn ng¶ tuy ÇÒng PhÆt 
NhiŠu Ç©i tÆp khí sâu 
Gió ngØng sóng vÅn ÇÆp 
Lš hiŒn niŒm còn xâm. 
(Trích Y‰u chÌ ThiŠn tông, H.T Thanh TØ) 

Khi ÇÓn ng¶ thì ch‡ thÃy không khác chÜ PhÆt, 
song tÆp khí chÃt chÙa tØ nhiŠu Ç©i, nhiŠu ki‰p 
không th‹ m¶t lúc mà såch h‰t. CÀn phäi n° l¿c 
buông xä v†ng tÜªng, lâu ngày m§i h‰t, nhÜ gió Çã 
dØng mà sóng chÜa l¥ng, phäi Ç®i th©i gian tØ tØ nó 
m§i yên. Chân lš Çã thÃy rõ rÒi mà v†ng niŒm vÅn 
còn xâm lÃn mãi. Vì th‰ sau khi giäi ng¶ cÀn phäi 
cÓ g¡ng tu hành m§i ÇÜ®c chÙng ng¶. 

VŠ lš thì ThiŠn nói træng, nói cu¶i, chÌ Çây nói 
Çó, nhÜng vŠ s¿ thì không ngoài viŒc "diŒt trØ v†ng 
tÜªng". MuÓn diŒt trØ v†ng tÜªng không có pháp 
nào khác hÖn ngoài Chánh niŒm (Samma-Sati) là 
chi thÙ bäy trong Bát Chánh Çåo (Ariya-Magga). 

Trên phÜÖng diŒn hành ThiŠn, Chánh niŒm cÀn 
ÇÜ®c hi‹u là quán niŒm m¶t cách chân chánh.  
Chân chánh ª Çây còn có nghïa là khách quan. VÆy 
chánh niŒm là quán niŒm hay rõ hÖn là quán sát và 
ghi nhÆn m¶t cách khách quan. Phäi quán niŒm khi 
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nào, lúc nào ? ViŒc th¿c hành quán niŒm không th‹ 
n¢m ngoài bÓn lãnh v¿c (tÙ niŒm xÙ), Çó là niŒm 
thân, niŒm th†, niŒm tâm, niŒm pháp. 

Trª vŠ ThiŠn Tông, ta thÜ©ng nghe nói : gánh 
nÜ§c, bºa cûi là ThiŠn, l¥t rau, hái cÕ cÛng là ThiŠn. 
Có ngÜ©i hÕi ThiŠn SÜ HuŒ Häi : "Tu ThiŠn døng 
công th‰ nào ?"  ThiŠn SÜ trä l©i :" Khi Çói thì æn, 
khi mŒt thì ngû !"  NgÜ©i kia låi hÕi :"Ai mà chä Çói 
thì æn, mŒt thì ngû. TÃt cä m†i ngÜ©i ÇŠu nhÜ vÆy, 
có gì là khác ?"  ThiŠn SÜ bäo: " Khi æn ta bi‰t Çang 
æn, khi ngû ta bi‰t Çang ngû. Còn ngÜ©i Ç©i thì khi 
æn ch£ng chÎu æn, Çòi træm thÙ cÀn dùng, khi ngû 
ch£ng chÎu ngû, tính toán ngàn chuyŒn !"  Xem ra 
ª Çây có khác gì niŒm thân cûa TÙ NiŒm XÙ: " Khi 
thª vào m¶t hÖi dài, hành giä bi‰t mình Çang thª 
vào m¶t hÖi dài...". Trong m‡i cº Ç¶ng cûa thân 
th‹: Çi, ÇÙng, n¢m, ngÒi ThiŠn SÜ ÇŠu gi» chánh 
niŒm, không cho tâm phóng Çi m¶t cách bØa bãi 
theo v†ng tÜªng, Çó chính là niŒm thân vÆy. 

Các ThiŠn SÜ có lúc Çánh Çau Çi‰ng ho¥c xô ÇŒ 
tº què chân, Çó không phäi Çánh thÙc ngÜ©i ÇŒ tº 
trª vŠ hiŒn tåi v§i niŒm th† là gì ? Thay vì rong ru°i 
theo v†ng tÜªng. 
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Nhà ThiŠn có câu : "Không s® niŒm khªi mà chÌ 
s® giác chÆm" có nghïa là không s® v†ng niŒm khªi 
lên, mà chÌ s® không tÌnh giác nhÆn liŠn ra nó. ñó 
có khác gì niŒm Tâm cûa TÙ NiŒm XÙ ? XÜa kia T° 
HuŒ Khä không chÎu niŒm tâm, phäi ch© Ç‰n lúc 
g¥p T° ñåt Ma bäo : "ñem tâm ra ta an cho", m§i 
nh§ trª vŠ tìm tâm. 

Nhân nghe ti‰ng mÜa rÖi, nhìn thÃy hoa nª, 
v.v... mà nhÆn ra b°n tánh, Çó phäi chæng thu¶c vŠ 
niŒm pháp ? 

Tu ThiŠn cÀn phäi diŒt v†ng tÜªng. MuÓn diŒt 
v†ng tÜªng phäi có chánh niŒm, mà chánh niŒm 
không ngoài TÙ NiŒm XÙ. Do Çó TÙ NiŒm XÙ là 
phép th¿c hành cæn bän cûa ThiŠn. 

Th‰ còn Ç¥c tánh giác ng¶ cûa ThiŠn Tông thì 
sao? ñ¥c tánh giác ng¶ cûa ThiŠn không phäi vô 
duyên c§. Vào khoäng th‰ k› thÙ 5, sau khi Kinh 
Çi‹n vØa ÇÜ®c Çem tØ ƒn Ç¶ sang Trung Hoa, các 
h†c giä PhÆt dÒn h‰t tâm l¿c vào công cu¶c phiên 
dÎch Kinh Çi‹n tØ Phån ra Hán væn. Sau Çó m†i 
ngÜ©i ÇŠu hæng say Çi tìm chân lš nÖi væn t¿ cûa 
Kinh Çi‹n. DÀn dÀn h† bÎ nhÜ thu hút vào mê hÒn 
trÆn cûa giáo lš cao siêu ñåi ThØa, Ç‹ rÒi quên Çi 
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nh»ng Kinh Çi‹n cæn bän nhÜng giän dÎ và thi‰t 
th¿c cûa Ti‹u ThØa. Càng Çi sâu vào tri‰t lš væn t¿ 
cûa Kinh Çi‹n, h† càng hoang mang không bi‰t Çâu 
là Çåo, Çâu là chân lš. ñ‰n lúc cùng ÇÜ©ng, bí lÓi  
thì may thay, t° BÒ ñŠ ñåt Ma Çã xuÃt hiŒn nhÜ 
m¶t vÎ cÙu tinh v§i câu : "Giáo ngoåi biŒt truyŠn, 
bÃt lÆp væn t¿, tr¿c chÌ nhân tâm, ki‰n tánh thành 
PhÆt". Và tØ Çó ThiŠn Tông n°i ti‰ng là m¶t pháp 
môn ÇÓn ng¶. Ai nÃy ÇŠu Çi tìm ThiŠn SÜ chÌ cho 
giác ng¶. Giác ng¶ cÀn ÇÜ®c th¿c hiŒn chÙ không 
phäi Ç‹ mong cÀu. ChÌ có nh»ng ngÜ©i quên và 
không bi‰t sÓng v§i th¿c tåi, lo Çi tìm chân lš ª 
nh»ng gì cao xa m§i Çi tìm giác ng¶. 

XÜa kia t° ñÙc SÖn Çi Çâu cÛng giäng Kinh Kim 
Cang, ngài Pháp ñåt tøng làu ba ngàn b¶ Kinh 
Pháp Hoa, mà vÅn không ng¶ Çåo, phäi ch© Ç‰n 
khi Løc t° chÌ cho ch‡ tÀm thÜ©ng nhÃt m§i chÎu 
nhÆn ra. 

NgÜ©i tu theo ñåi thØa cÛng vÆy, chÌ lo tøng 
nh»ng Kinh sao siêu nhÜ Pháp Hoa, Kim Cang, 
Ni‰t Bàn, Hoa Nghiêm, v.v.... mà không chÎu h†c 
Kinh Pháp cú, Chuy‹n pháp luân, TÙ thÆp nhÎ 
chÜÖng, Kinh NiŒm XÙ, v.v... ThiŠn Tông Çã khéo 
tô Çi‹m "giác ng¶", Ç‹ ngÜ©i ta tÜªng r¢ng nó chÌ 



 44

n¢m trong tay cûa các ThiŠn SÜ, rÒi Çua nhau Çi 
tìm ThiŠn SÜ chÌ cho giác ng¶. 

H«i nh»ng ngÜ©i Çang Çi tìm giác ng¶ chân 
chánh, hãy dØng chân låi ! Tåi sao phäi Çi tìm giác 
ng¶ ? Tåi vì bÃt giác. BÃt giác chánh niŒm, hay là 
thÃt niŒm: æn không bi‰t mình Çang æn, m¥c không 
bi‰t mình Çang m¥c, thª không bi‰t mình Çang thª; 
giÆn không bi‰t mình Çang giÆn, v.v...  

ThiŠn Tông thÜ©ng nói giác ng¶ là nhÆn ra ông 
chû, hay bän lai diŒn møc. NhÜng theo tinh thÀn TÙ 
NiŒm XÙ thì giác ng¶ là nhÆn bi‰t ÇÜ®c bän chÃt 
cûa th¿c tåi, vô thÜ©ng, vô ngã và muÓn vÆy thì 
phäi th¿c hành chánh niŒm. NgÜ©i Ç©i thÜ©ng Üa 
ch» giác ng¶ hÖn chánh niŒm, vì h† cho r¢ng giác 
ng¶ là m¶t ÇiŠu rÃt khó, còn chánh niŒm thì quá dÍ. 
"ˆn mà bi‰t mình Çang æn"  thì ai chä bi‰t ? ñó là 
chánh niŒm Çã bÎ xem thÜ©ng rÒi. ChÌ có nh»ng 
ngÜ©i không bi‰t ho¥c chÜa th¿c hành Çúng Ç¡n 
m§i coi thÜ©ng chánh niŒm mà thôi. Chánh niŒm 
không phäi là š thÙc suông viŒc Çang æn cûa mình, 
mà phäi thÃy rõ, tr¿c nghiŒm tÃt cä ti‰n trình cûa s¿ 
æn, tÙc là tØ lúc b¡t ÇÀu æn, Çang æn, cho Ç‰n h‰t 
æn, và tÃt cä nh»ng gì xäy ra trong lúc æn. Vì vÆy 
chánh niŒm phäi ÇÜ®c th¿c hiŒn trong tØng giây 
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phút, tØng sát na, và viŒc Çó không phäi dÍ, mà 
ngÜ®c låi vô cùng khó khæn, Çòi hÕi nhiŠu th©i gi© 
và kiên nhÅn, n‰u không thì ta Çã thành A La Hán 
rÒi ! 

Tóm låi ThiŠn Tông và TÙ NiŒm XÙ không xung 
kh¡c nhau mà ngÜ®c låi còn b° khuy‰t cho nhau. 
ThiŠn Tông chuyên vŠ lš (m¥c dù nói bÃt lÆp væn 
t¿). NgÜ©i tu ThiŠn tìm phÜÖng pháp ch¡c ch¡n 
phäi Çi qua con ÇÜ©ng TÙ NiŒm XÙ. Trong Kinh TÙ 
NiŒm XÙ không nói lš cao siêu, nhÜng ngÜ©i tu 
ThiŠn ÇØng nên xem thÜ©ng nó, vì không phäi ai 
cÛng có th‹ tu theo TÙ NiŒm XÙ Çâu, chÌ có nh»ng 
ngÜ©i hi‹u ÇÜ®c "bình thÜ©ng tâm thÎ Çåo" m§i chÎu 
khó kiên nhÅn hành theo mà thôi. 
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ThiŠn và tÎnh Ç¶ 
 

 

Ngày nay trong PhÆt giáo còn låi ba tông phái 
chính là ThiŠn tông, MÆt tông và TÎnh ñ¶ tông. 
Riêng ª ViŒt Nam thì chÌ có ThiŠn Tông và TÎnh ñ¶ 
tông là thÎnh hành hÖn cä. ñåi khái thì ThiŠn chû 
trÜÖng t¿ l¿c, TÎnh ñ¶ nÜÖng vào tha l¿c cûa PhÆt 
A Di ñà. M§i xem qua dÜ©ng nhÜ hai pháp môn 
này chÓng trái nhau, nhÜng xét cho kÏ ThiŠn là trª 
vŠ v§i b°n tánh thanh tÎnh, Çó không phäi là tÎnh 
sao ? Còn NiŒm PhÆt mà không có chánh niŒm thì 
Tín, NguyŒn, Hånh không tròn làm sao vãng sanh, 
mà chánh niŒm há ch£ng phäi là ThiŠn ? 

NgÜ©i ta thÜ©ng có khuynh hÜ§ng cho r¢ng 
ThiŠn cao hÖn TÎnh ñ¶. ThÆt ra vÃn ÇŠ không phäi 
ª cao thÃp mà ª ch‡ bÎnh nào thuÓc nÃy mà thôi. 

ñÙc PhÆt xÜa kia Çã tÆn tøy suÓt 45 næm nói 
Pháp, tØ cao xuÓng thÃp, tØ thÃp lên cao, tùy cæn 
cÖ cûa chúng sanh mà chÌ bŒnh cho thuÓc. Ngài 
không quäng cáo m¶t pháp môn nào cä. S¿ phân 
biŒt cao thÃp, ñåi, Ti‹u là do ngÜ©i sau này, cæn cÖ 
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không ÇÜ®c nhÜ ÇÙc PhÆt, không có nhÃt thi‰t 
chûng trí, không bi‰t nhiŠu pháp môn, chuyên tu 
pháp môn nào thì chÌ ÇŠ xÜ§ng pháp môn Çó thôi. 
NgÜ©i thích tu ThiŠn không nên tÜªng mình là 
thÜ®ng cæn, ngÜ©i tu TÎnh ñ¶ không nên có m¥c 
cäm là hå cæn. NgÜ©i tu khi l¿a ch†n pháp môn 
phäi dùng trí huŒ sáng suÓt, bi‰t bŒnh cûa mình h®p 
v§i phÜÖng thuÓc nào. ThÜ®ng cæn hay hå trí th¿c 
ra không có nghïa gì cä, Çó chÌ là nh»ng khái niŒm 
ÇÓi Çãi nhÎ biên do chúng ta phân biŒt Ç¥t ra mà 
thôi. M¶t ông bác sï giÕi ch»a h‰t bŒnh Çau m¡t, 
không th‹ nói v§i m¶t ngÜ©i Çau tim r¢ng : "thuÓc 
cûa tôi hay l¡m, vì Çã ch»a khÕi nhiŠu ngÜ©i, ông 
nên uÓng vào së h‰t bŒnh". CÛng vÆy, ta không th‹ 
nói Kinh nào hay Pháp môn nào hay hÖn cä. 

TÎnh ñ¶ có th‹ ÇÜ®c xem là m¶t phÀn cûa MÆt 
Tông. Theo MÆt Tông hay Çúng hÖn là MÆt thØa 
(Mantrayanà) còn g†i tên khác là Kim Cang thØa 
(Vajrayanà), m‡i m¶t vÎ PhÆt hay BÒ Tát ÇŠu có 
m¶t câu thÀn chú tÜ®ng trÜng cho bän nguyŒn cûa 
vÎ Çó. ñÙc PhÆt Thích Ca có câu thÀn chú "Om 
muni muni maha muniye svahà", ÇÙc PhÆt A Di ñà 
cÛng có câu thÀn chú "Om Amitabhà Hrih ", Quan 
Th‰ Âm BÒ Tát có " Om mani padmé hùm ", v.v... 
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PhÆt A Di ñà ª phÜÖng Tây là m¶t trong næm vÎ 
ThiŠn PhÆt (Dhyàni Bouddha), và cõi C¿c Låc cûa 
Ngài là m¶t trong muôn ngàn cõi tÎnh Ç¶ trong 
pháp gi§i.  

Nhân tiŒn Çây xin nh¡c nhª nh»ng ai tu MÆt tông 
theo truyŠn thÓng Tây Tång tÙc quán tÜªng các 
hình tÜ§ng b°n tôn (Yidams, Dakinis...) ho¥c 
mandala, cÀn phäi có bÆc thÀy truyŠn cho tr¿c ti‰p 
lÍ quán Çänh (initiation, dbang). N‰u chÌ tu theo 
sách vª, ho¥c t¿ tu luyŒn v§i tâm mong cÀu, sª Ç¡c 
thÀn thông này n† thì së dÍ låc ÇÜ©ng Çi vào tà Çåo 
lúc nào không hay. 

TÎnh ñ¶ thu¶c ñåi thØa, hành giä tu niŒm PhÆt 
cÀu sanh vŠ C¿c Låc, chÙng ÇÜ®c quä vÎ BÃt thÓi 
chuy‹n rÒi tØ Çó dÀn dÀn ti‰n Ç‰n quä vÎ PhÆt là 
cÙu cánh. Tuy nhiên trên phÜÖng diŒn th¿c hành 
và truyŠn bá thì TÎnh ñ¶ nhÃn månh vŠ viŒc vãng 
sanh C¿c Låc và quên Çi møc Çích chính cûa Çåo 
PhÆt là tu tâm sºa tánh, giäi trØ phiŠn não ngay 
trong ki‰p sÓng hiŒn tåi. 

NgÜ©i tu theo TÎnh ñ¶ thÜ©ng cho møc Çích 
chính cûa s¿ niŒm PhÆt là cÀu sanh C¿c Låc, không 
nghï Ç‰n chuyŒn thành PhÆt Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sinh. 



 49

NiŒm PhÆt là Ç‹ cÀu thành PhÆt và muÓn thành 
PhÆt thì phäi h†c làm PhÆt, Ç‰n khi xä bÕ báo thân 
này thì së vŠ C¿c Låc Ç‹ ti‰p tøc con ÇÜ©ng thành 
PhÆt. Vì th‰ ngÜ©i tu TÎnh ñ¶ vÅn cÀn phäi h†c tÃt 
cä pháp môn, phát bÒ ÇŠ tâm, trau dÒi Gi§i, ñÎnh, 
HuŒ ngay khi còn ª Ta Bà này. 

Tu TÎnh ñ¶ muÓn ÇÜ®c vãng sanh cÀn phäi có 
ÇÀy Çû Tín, Hånh, NguyŒn. Tín là lòng tin ch¡c 
ch¡n có ÇÙc PhÆt A Di ñà ª C¿c Låc PhÜÖng Tây, 
và nh»ng ai chí tâm niŒm danh hiŒu Ngài thì së 
ÇÜ®c vãng sanh. Hånh là m¶t khi tin ch¡c rÒi thì 
hành giä phäi gia công ngày Çêm niŒm PhÆt không 
gián Çoån, tâm tâm niŒm niŒm luôn nh§ Ç‰n PhÆt 
A Di ñà. NguyŒn là hành giä Çem hÒi hÜ§ng tÃt cä 
công ÇÙc tu hành và niŒm phÆt nguyŒn sanh vŠ C¿c 
Låc. 

ñåi khái pháp môn tu TÎnh ñ¶ là nhÜ vÆy. Vì có 
rÃt nhiŠu sách giäng vŠ TÎnh ñ¶, Ç¶c giä có th‹ tìm 
nghiên cÙu thêm, ª Çây chÌ nh¢m møc Çích dung 
hòa hai lÓi tu ThiŠn và TÎnh. 

Tu TÎnh ñ¶ n‰u không hi‹u lš thì Tín së bi‰n 
thành › låi, không chánh niŒm thì Hånh không tròn. 
Không hi‹u lš, không chánh niŒm thì së bê trÍ lÖ là, 
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do Çó NguyŒn së không thành. Vì th‰ nh»ng ngÜ©i 
trÈ khi tu theo TÎnh ñ¶ cÀn phäi trau dÒi, h†c hÕi 
Ç‹ thông hi‹u lš, tÆp thiŠn ÇÎnh Ç‹ làm chû tâm š, 
không cho phiŠn não chi phÓi, và phäi phát nguyŒn 
cÙu kh° chúng sinh, lÆp Çi lÆp låi nh»ng l©i nguyŒn 
Ãy.  

Giáo lš nhà PhÆt gÒm có Chân Không và DiŒu 
H»u. ThiŠn tông d¿a trên Không, còn TÎnh ñ¶ 
nÜÖng vào H»u. 

Tu ThiŠn mà bác TÎnh ñ¶ cho r¢ng không có th‰ 
gi§i C¿c Låc ª phÜÖng tây thì Çó là chÜa hi‹u t¿ 
tánh (vÓn chân không mà diŒu h»u). Tu TÎnh ñ¶ 
mà bÕ ThiŠn, thì chÜa hi‹u t¿ Tâm (vÓn diŒu h»u 
nhÜng không lìa chân không). 

ThiŠn và TÎnh ÇŠu là nh»ng pháp môn cûa PhÆt 
Ç‹ låi, tùy cæn cÖ mà chúng ta l¿a ch†n cho thích 
h®p.  

NgÜ©i tu ThiŠn có th‹ hÒi hÜ§ng công phu cÀu 
sanh TÎnh ñ¶ n‰u chÜa hoàn toàn t¿ chû và s® cæn 
cÖ còn y‰u. 

NgÜ©i tu TÎnh ñ¶ nên tÆp h†c gi» chánh niŒm 
làm chû tâm š Ç‹ Çåt ÇÜ®c an låc ngay trong cu¶c 
sÓng hiŒn tåi và sau khi ch‰t thì vŠ C¿c Låc. 
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Ta có th‹ tu tÆp cä hai g†i là ThiŠn TÎnh song tu. 
Là hành giä ñåi ThØa theo BÒ Tát Hånh, ta cÀn 
th¿c hành Løc Ba La MÆt : bÓ thí, trì gi§i, nhÅn 
nhøc, tinh tÃn, thiŠn ÇÎnh và trí huŒ. Tu TÎnh ñ¶ 
cÛng cÀn thiŠn ÇÎnh Ç‹ cho tâm an trø không bÎ 
phiŠn não sai sº, nh© vÆy niŒm PhÆt m§i dÍ nhÃt 
tâm, và khi lâm chung không s® tán loån. Tu ThiŠn 
th©i nay không phäi Ç‹ giác ng¶ mà cÓt làm chû 
tâm š, thanh l†c thân tâm, sÓng an vui hånh phúc, 
và sau khi ch‰t cÀu vŠ C¿c Låc Ç‹ ÇÜ®c gÀn PhÆt 
nghe Pháp, ÇÜ®c nhÜ th‰ có l®i hÖn không ? 

Dù theo ThiŠn hay TÎnh ñ¶, ngÜ©i tu vÅn cÀn 
phäi gi» gìn tâm š, trau dÒi Çåo hånh, tích tø công 
ÇÙc, b§t dính m¡c vào chuyŒn th‰ gian, không Ç‹ 
cho cu¶c Ç©i lôi cuÓn. XÜa kia các ThiŠn SÜ sau khi 
ng¶ Çåo, ÇŠu tìm nÖi ª Än tu luyŒn cho Ç‰n khi 
hoàn toàn làm chû ÇÜ®c tâm š m§i ra Ç¶ Ç©i. ChÜ 
T° TÎnh ñ¶ nhÜ ngài HuŒ ViÍn, ThiŒn ñåo, Vïnh 
Minh, không nh»ng xi‹n dÜÖng dåy chúng niŒm 
PhÆt, mà chính mình cÛng nhÆp thÃt niŒm PhÆt làm 
gÜÖng.  
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TÙ NiŒm XÙ và BÒ tát Çåo 
 
 
BÒ Tát, nói cho Çû là BÒ ñŠ Tát ñÕa dÎch âm tØ 

ch» Bodhisattva (Sanscrit) hay Bodhisatta (Pali). 
Bodhi là giác, Sattva là h»u tình. BÒ Tát là nh»ng 
ngÜ©i phát tâm, nguyŒn Çåt cho ÇÜ®c Çåo quä 
Chánh Ç£ng Chánh giác (PhÆt). Phát nguyŒn nhÜ 
vÆy có quá Çáng không ? Có kiêu ngåo quá không? 
ThÜa Không !  ChÌ vì BÒ Tát có tâm ñåi tØ, ñåi bi, 
muÓn cÙu Ç¶ chúng sanh thoát khÕi cái kh° sanh 
tº luân hÒi nên m§i phát nguyŒn thành PhÆt. XÜa 
kia, ÇÙc PhÆt Thích Ca vì lš do nào lìa bÕ cung 
thành Çi tu ? Phäi chæng vì thÃy cänh sanh, già, 
bŒnh, ch‰t cûa chúng sanh mà quy‰t ra Çi tìm giäi 
thoát cho mình và cho ngÜ©i ? 

 

BÒ Tát là ngÜ©i cÀu thành PhÆt hay chÌ là ngÜ©i 
có tâm ñåi tØ ñåi bi thôi ? CÀu thành PhÆt mà 
không có tâm tØ bi thì không th‹ ÇÜ®c ! ñåi tØ, ñåi 
bi mà không có trí tuŒ thì cÛng không th‹ cÙu Ç¶ 
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chúng sanh. CÙu kh° trong Çåo PhÆt cÀn ÇÜ®c hi‹u 
là cÙu kh° sanh tº luân hÒi, chÙ không phäi kh° vÆt 
chÃt hay tinh thÀn. MuÓn cÙu kh° chúng sanh m¶t 
cách tr†n vËn và rÓt ráo cÀn phäi có trí tuŒ toàn 
giác. 

VÆy BÒ Tát là nh»ng ngÜ©i phát BÒ ñŠ Tâm 
(Bodhicitta), tÙc tâm nguyŒn thành PhÆt Ç‹ cÙu Ç¶ 
chúng sanh m¶t cách toàn vËn và rÓt ráo. ñåi TØ 
Bi chÌ là Ç¶ng l¿c ÇÀu tiên thúc ÇÄy hành giä ti‰n 
bÜ§c trên BÒ Tát ñåo, và møc tiêu cuÓi cùng cûa 
BÒ Tát ñåo là quä vÎ PhÆt. Vì trong quä vÎ PhÆt, có 
ÇÀy Çû các ÇÙc tánh ñåi TØ, ñåi Bi, ñåi H›, ñåi 
Xä, ñåi Hùng, ñåi L¿c Ç‹ cÙu Ç¶ chúng sanh. 

M¶t khi phát BÒ ñŠ Tâm m¶t cách v»ng ch¡c 
rÒi, BÒ Tát có th‹ l¿a ch†n  tÃt cä pháp môn nào 
tùy theo cæn cÖ, sª thích và tâm nguyŒn cûa mình. 
BÒ Tát không b¡t bu¶c phäi tåo nhiŠu chùa to, 
tÜ®ng l§n, không b¡t bu¶c phäi Çi kh¡p nÖi thuy‰t 
pháp, giäng Çåo. NgÜ®c låi cÛng không b¡t bu¶c 
phäi vào rØng núi tu Än dÆt cho Ç‰n ngày thành 
PhÆt m§i ra Ç¶ Ç©i. TØ lúc m§i phát tâm cho Ç‰n 
khi thành PhÆt, BÒ Tát vÅn ti‰p tøc phát tri‹n tâm 
BÒ ñŠ, trau dÒi phÜ§c huŒ, ti‰p tøc cÙu Ç¶ và làm 
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l®i ích cho chúng sanh tùy theo cæn cÖ và khä næng 
cûa mình. 

BÒ Tát không b¡t bu¶c phäi là thÜ®ng cæn, 
Thanh Væn không h£n là hå trí. BÒ Tát chÌ khác 
Thanh Væn nÖi BÒ ñŠ Tâm thôi. TÃt cä pháp môn 
ñÙc PhÆt Ç‹ låi, không có pháp nào dành riêng cho 
BÒ Tát hay Thanh Væn cä. Thí dø nhÜ TÎnh ñ¶ 
ÇÜ®c coi là m¶t pháp môn thu¶c ñåi ThØa, nhÜng 
n‰u ngÜ©i niŒm PhÆt cÀu vŠ C¿c Låc v§i tâm niŒm 
giäi thoát cho chính mình khÕi cái kh° Ta Bà thôi, 
thì ngÜ©i này Çang bi‰n TÎnh ñ¶ thành Ti‹u ThØa 
vÆy. 

Khi nói vŠ ba ThØa (Thanh Væn, Duyên Giác, BÒ 
Tát), ngÜ©i ta thÜ©ng nói nhÜ vÀy : Thanh Væn tu 
theo TÙ ñ‰, Duyên Giác tu theo ThÆp nhÎ nhân 
duyên, và BÒ Tát tu theo Løc ñ¶. Nói nhÜ vÆy hÖi 
ÇÖn giän. TÙ ñ‰ là m¶t chân lš, trong Çó có ñåo 
ñ‰ là con ÇÜ©ng ÇÜa Ç‰n Ni‰t Bàn. ñåo ñ‰  tÙc là 
ñåo PhÆt. ñåo ñ‰ không phäi chÌ có Bát Chánh 
ñåo, ho¥c 37 phÄm tr® Çåo thôi, mà tÃt cä 84.000 
pháp môn ÇŠu ÇÜ®c xem là ñåo ñ‰. Do Çó ThÆp 
nhÎ nhân duyên, và Løc ñ¶ cÛng thu¶c ñåo ñ‰. 
VÆy pháp tu cûa Duyên Giác hay BÒ Tát cÛng 
không n¢m ngoài TÙ ñ‰. 



 55

Trong 84.000 pháp môn cûa ñÙc PhÆt Ç‹ låi chÌ 
có m¶t mùi vÎ, Çó là vÎ giäi thoát. NhÜng chúng ta 
có thói quen hay phân chia, x‰p hång : pháp này 
là Ti‹u ThØa, pháp kia ñåi ThØa. N‰u tu theo ñåi 
ThØa mà giäng TÙ ñ‰ thì không hay, phäi giäng 
Pháp Hoa, Kim Cang m§i Çúng. TØ s¿ phân chia 
và hi‹u lÀm danh nghïa BÒ Tát nên ngÜ©i tu theo 
ñåi ThØa thÜ©ng hay thích th† "BÒ Tát gi§i" và coi 
thÜ©ng giáo lš Ti‹u ThØa. 

Theo PhÆt giáo, có ba hång BÒ Tát là : Trí TuŒ 
BÒ Tát (Pannadhika), Tín ñÙc BÒ Tát 
(Saddhàdhika) và Tinh TÃn BÒ Tát (Viriyàdhika). 

"Trí TuŒ BÒ Tát chú tr†ng phát tri‹n trí tuŒ và 
th¿c hành ThiŠn ñÎnh nhiŠu hÖn là nhiŒt thành v§i 
nh»ng hình thÙc lÍ bái cúng dÜ©ng bŠ ngoài. Các 
ngài luôn luôn Çi theo s¿ hÜ§ng dÅn cûa lš trí và 
không chÃp thuÆn ÇiŠu gì m¶t cách mù quáng. 
Không t¿ bó tay quy hàng cho m¶t lš thuy‰t nào, 
cÛng không làm nô lŒ cho m¶t quy‹n sách, m¶t b¶ 
Kinh, hay m¶t cá nhân nào. Trí TuŒ BÒ Tát thích 
trÀm tïnh yên l¥ng Ç‹ trau dÒi thiŠn ÇÎnh. TØ nÖi 
v¡ng vÈ tÎch mÎch Ãy, Ngài räi nh»ng tÜ tÜªng an 
lành, tuy trÀm l¥ng nhÜng hùng dÛng, bûa kh¡p th‰ 
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gian, Ç‹ Çem låi s¿ h° tr® tinh thÀn cho nhân loåi 
Çau kh°. 

Tín ñÙc BÒ Tát Ç¥t tr†n niŠm tin nÖi hiŒu l¿c cûa 
tâm thành. Saddhà hay niŠm tin chân thành là Ç¥c 
Çi‹m chánh y‰u cûa Ngài. Cùng v§i Saddhà (niŠm 
tin nÖi Tam Bäo) nhÜ ngÜ©i bån ÇÒng hành trung 
tín, Ngài thành t¿u møc tiêu. TÃt cä nh»ng hình 
thÙc cø th‹ lÍ bái, th© phÜ®ng là sª trÜ©ng cûa Tín 
ñÙc BÒ Tát. TÜ®ng PhÆt là m¶t nguÒn g®i cäm 
quan tr†ng ÇÓi v§i Ngài. 

Tinh TÃn BÒ Tát thì luôn luôn tìm cÖ h¶i Ç‹ phøc 
vø kÈ khác. Không có gì làm cho vÎ Tinh TÃn BÒ Tát 
hoan hÌ b¢ng tích c¿c phøc vø. ñÓi v§i các Ngài, 
"làm viŒc là hånh phúc, và hånh phúc là làm viŒc". 
Không tích c¿c hoåt Ç¶ng phøc vø tha nhân thì các 
Ngài không có hånh phúc.  

Theo Kinh sách thì con ÇÜ©ng cûa bÆc Trí TuŒ 
BÒ Tát ng¡n nhÃt, Tín ñÙc BÒ Tát phäi träi qua m¶t 
th©i gian dài hÖn, và Tinh TÃn BÒ Tát còn dài hÖn 
n»a1". 

                                                 
1 Trích ñÙc PhÆt và PhÆt Pháp. Narada Maha Thera. Phåm 

Kim Khánh dÎch 
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TÙ NiŒm XÙ là m¶t phÜÖng pháp hành thiŠn dÅn 
Ç‰n trí tuŒ giäi thoát, t¿ tánh nó không phäi Thanh 
Væn hay BÒ Tát, tuy nhiên n‰u phäi so sánh và x‰p 
loåi v§i BÒ tát Çåo, thì TÙ NiŒm XÙ là m¶t trong 
nh»ng con ÇÜ©ng Çi cûa Trí TuŒ BÒ Tát. 

N‰u hành giä theo ñåi ThØa có tâm ÇÎa BÒ Tát, 
thì song song v§i viŒc tu tÆp TÙ NiŒm XÙ (t¿ thanh 
l†c bän tâm), hành giä phäi thÜ©ng t¿ nh¡c nhª, 
phát nguyŒn và noi theo nh»ng gÜÖng ñåi Bi cûa 
Quan Th‰ Âm BÒ Tát, ñåi Trí cûa Væn Thù BÒ Tát, 
và ñåi Hånh cûa Ph° HiŠn BÒ Tát (nuôi dÜ«ng chí 
nguyŒn Ç¶ tha). 
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PHÐ÷NG PHÁP TH¿c Hành 

 

 
ñiŠu kiŒn ban ÇÀu 
 

NhÜ chúng ta Çã thÃy qua ª các phÀn trÜ§c, 
phÜÖng pháp hành thiŠn này trông rÃt tÀm thÜ©ng, 
không có gì cao siêu, nên nhiŠu ngÜ©i cho nó thÃp 
kém, vô ích và không ÇÜa Ç‰n Çâu. Vì vÆy không 
phäi ai cÛng th¿c tÆp dÍ dàng ÇÜ®c, mà phäi tùy 
nhân duyên và ÇiŠu kiŒn : 

1/ ñiŠu kiŒn ban ÇÀu là phäi š thÙc ÇÜ®c chân lš 
không th‹ có ngoài th¿c tåi, ngoài nh»ng gì rÃt tÀm 
thÜ©ng. Dù tøng 3000 b¶ Pháp Hoa mà không bi‰t 
trª vŠ quán chi‰u n¶i tâm thì vÅn chÜa n‰m ÇÜ®c 
mùi vÎ cûa PhÆt Pháp. 

2/ Tin tÜªng ch¡c ch¡n pháp hành thiŠn này së 
ÇÜa Ç‰n giác ng¶ giäi thoát (lë dï nhiên trÜ§c Çó 
hành giä phäi suy nghï thÆt chín ch¡n). 

3/ CÀn phát nguyŒn månh më. Không cÀn phát 
nh»ng l©i nguyŒn væn hoa, dài giòng nhÜ trong các 
th©i kinh, chÌ cÀn nguyŒn hai câu sau : "NguyŒn Ç©i 



 59

Ç©i ki‰p ki‰p không xa lìa Tam Bäo. NguyŒn mau 
giäi thoát cÙu Ç¶ chúng sanh". 

4/ Phäi cÓ g¡ng tåo cho mình m¶t bÓi cänh 
thuÆn duyên. N‰u là tåi gia cÜ sï thì nên theo h†c 
nh»ng khóa ThiŠn Minh Sát TuŒ trong dÎp nghÌ hè. 
N‰u là xuÃt gia thì nên xa lìa th‰ tøc, tìm nh»ng nÖi 
thanh v¡ng Ç‹ tham thiŠn nhÆp ÇÎnh, n‰u có ai bäo 
mình cæn cÖ NhÎ ThØa, không có tâm Ç¶ Ç©i cÛng 
m¥c, vì h† Çâu có tu dùm mình Çâu mà phäi s®. 
N‰u không nhÜ th‰, suÓt ngày læng xæng viŒc này, 
viŒc n†, Ç‰n tÓi có ngÒi thiŠn Çi n»a cÛng chÌ làm 
mÒi cho hôn trÀm, loån tÜªng.      

5/ Tinh tÃn và kiên nhÅn. Tu tÆp pháp ThiŠn này 
rÃt cÀn s¿ tr® duyên ban ÇÀu nhÜ nh¡c nhª, giäng 
giäi cûa thiŒn tri thÙc là nh»ng ngÜ©i Çã th¿c hành 
và träi qua rÒi. N‰u chÌ Ç†c sÖ qua sách vª rÒi th¿c 
hành theo thì së mau chán nän vì không thÃy ÇÜ®c 
s¿ ti‰n b¶. 

 

Th¿c hành 
 

VŠ phÀn th¿c tÆp, hành giä có th‹ y theo nhÜ 
nguyên væn cûa Kinh TÙ NiŒm XÙ chÌ dåy. NhÜng 



 60

s® có nhiŠu ngÜ©i thÃy væn t¿ trong Kinh quá giän 
dÎ mà xem thÜ©ng ho¥c không bi‰t cách áp døng 
vào Ç©i sÓng th¿c tåi, nên ª Çây tôi tåm ÇÜa ra vài 
cách thÙc giúp cho hành giä trong bÜ§c ÇÀu. 

CÀn nh§ là trong tÃt cä bÓn lãnh v¿c quán niŒm 
(thân, th†, tâm, pháp) hành giä phäi lÃy chánh 
niŒm (sammàsati) làm ÇÀu, và chÌ gi» chánh niŒm 
mà thôi, có nghïa là tÌnh giác quan sát và ghi nhÆn 
m¶t cách khách quan. Khi b¡t ÇÀu th¿c hành, hành 
giä së thÃy s¿ xâm chi‰m månh më cûa thÃt niŒm, 
hôn trÀm (trång thái mÖ mÖ màng màng) và loån 
tÜªng (nh»ng š nghï khªi lên ào ào, liên tøc lôi kéo 
ta theo). 

B¡t ÇÀu s¿ th¿c tÆp, hành giä nên tìm Ç‰n m¶t 
nÖi v¡ng vÈ ngoài tr©i, trong rØng, dÜ§i m¶t c¶i cây, 
hay tÃt cä nh»ng nÖi nào yên tïnh xa ti‰ng náo Ç¶ng 
Òn ào. NgÒi xuÓng theo tÜ th‰ bán già ho¥c ki‰t già 
rÒi b¡t ÇÀu quán niŒm (thÀm ghi nhÆn trong tâm). 

 

1/ NiŒm Thân  
Hành giä có th‹ b¡t ÇÀu b¢ng phÜÖng pháp chú 

niŒm vào hÖi thª vô-ra (ànàpànasati). Trong Kinh 
An Ban Thû Ý (Anàpànasati Sutta) có dåy 16 cách 
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quán niŒm hÖi thª. NgÜ©i nào muÓn bi‰t rõ chi ti‰t 
có th‹ tìm Ç†c Kinh Quán NiŒm HÖi Thª do ThÀy 
NhÃt Hånh Çã dÎch và chú giäi. Riêng ª Çây chÌ ÇÜa 
ra nhÜng cách thÙc rÃt giän dÎ không nhÃt thi‰t phäi 
y theo Kinh. 

Hành giä  b¡t ÇÀu hít vào ba hÖi thÆt dài và thª 
ra thÆt månh nhÜ Ç‹ tÓng khÙ ra ngoài m†i u‰ 
trÜ®c. Sau Çó hành giä hô hÃp m¶t cách t¿ nhiên, 
nhË nhàng, không nên gÜ®ng ép hÖi thª và làm cho 
nó phäi nhÜ th‰ nào. ChÌ Ç‹ cho luÒng hÖi thª 
thong thä trôi ra rÒi thong thä trôi vào dÜ§i ánh 
sáng cûa tâm hoàn toàn giác tÌnh. 

- Khi hít vào m¶t hÖi dài, hành giä niŒm thÀm 
trong ÇÀu : "Híííít". Ch» Hít phäi ÇÜ®c kéo dài theo 
hÖi thª vào, có nghïa là trong suÓt th©i gian hít vào2. 

- Khi thª ra, hành giä niŒm thÀm : "Thªªªªª". 
Ch» Thª phäi ÇÜ®c kéo dài trong suÓt th©i gian thª 
ra. 

 

CÙ th‰ hành giä hít thª trong chánh niŒm. Trong 
suÓt th©i gian ngÒi thiŠn, không có m¶t hÖi thª "vô-
                                                 
2 S¿ kéo dài ch» Hít và Thª ª Çây là do kinh nghiŒm cá nhân 
cûa tác giä chÙ không phäi tØ truyŠn thÓng ThiŠn Minh Sát. 
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ra" nào mà hành giä quên ghi nhÆn. N‰u trong lúc 
hít thª nhÜ vÆy, ch®t có m¶t š nghï nào xuÃt hiŒn 
thì hành giä phäi nhÆn bi‰t liŠn rÒi tÙc kh¡c trª vŠ 
s¿ chú niŒm hÖi thª "vô-ra". 

Ban ÇÀu hành giä có th‹ ngÒi khoäng mÜ©i læm 
phút, Ç‰n lúc thuÀn thøc phäi tæng dÀn lên cho t§i 
ít nhÃt là m¶t ti‰ng ÇÒng hÒ. Trong bÜ§c ÇÀu khªi 
s¿ hành thiŠn, ch¡c ch¡n hành giä së cäm thÃy chán 
nän, b¿c b¶i, thân tâm bÎ gò bó. Vì thÜ©ng ngày 
thân cûa ta h‰t làm viŒc này Ç‰n viŒc n†, læng xæng 
Çû thÙ, tâm cûa ta thì chÜa nghï xong chuyŒn này 
Çã nghï Ç‰n chuyŒn kia t¿a hÒ con khÌ chuyŠn 
cành, con ng¿a ÇÙt cÜÖng (tâm viên, š mã). Không 
phäi chÌ có ª ki‰p này thôi, mà nó Çã nhÜ vÆy tØ vô 
thÌ ki‰p trÜ§c rÒi, bây gi© ta b¡t thân ngÒi im m¶t 
ch°, b¡t tâm chæm chú vào hÖi thª, làm sao tránh 
khÕi s¿ khó chÎu dày vò. Vì vÆy hành thiŠn cÀn phäi 
tinh tÃn và kiên nhÅn m§i Çi t§i Çích, phäi chÎu c¿c 
nh†c khó khæn l¡m m§i thành công, không phäi 
m¶t s§m m¶t chiŠu m§i tu mà thành T° SÜ  liŠn 
ÇÜ®c. 

Sau khi hành giä thuÀn thøc v§i pháp quán niŒm 
hÖi thª vô-ra ª trên, th©i gian ngÒi tØ m¶t hay hai 
ti‰ng trª lên, thì hành giä  b¡t ÇÀu th¿c hành sang 
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pháp "phÒng xËp"3(cûa bøng), së thÃy s¿ phÒng lên 
xËp xuÓng cûa nó. Ban ÇÀu, n‰u hành giä không 
thÃy ÇÜ®c s¿ "phÒng-xËp" này, thì có th‹ Ç‹ m¶t 
hay cä hai bàn tay lên bøng Ç‹ nhÆn thÃy rõ ràng 
hÖn. Khi cäm thÃy rõ ràng (chÙ không phäi tÜªng 
tÜ®ng) ÇÜ®c s¿ phÒng xËp rÒi, hành giä b¡t ÇÀu 
quan sát và ghi nhÆn nó. 

- Khi bøng phÒng lên, hành giä niŒm thÀm: 
"bøng phÒng" hay "phÒÒÒÒng", ch» phÒng ÇÜ®c 
kéo dài trong suÓt lúc bøng phÒng lên. 

- Khi bøng xËp xuÓng, hành giä niŒm: "bøng xËp" 
hay  "xeeeËp". Ch» xËp ÇÜ®c kéo dài trong suÓt th©i 
gian bøng xËp xuÓng. 

Vì sao ª Çây låi có nhÜng ch» kéo dài nhÜ : 
"Hiiiít", "ThÖÖªª", "PhôôôÒng ", "XeeeËp" ? Vì v§i 
ngÜ©i sÖ cÖ m§i tu tÆp, "š thÙc suông" chÜa phäi 
hoàn toàn chánh niŒm. Khi hít vào mà hành giä chÌ 
š thÙc "tôi Çang hít vào" hay chÌ niŒm m¶t ch» "Hít" 
thì ngay lúc Çó hành giä có chánh niŒm, nhÜng 
                                                 

3 Pháp quán niŒm s¿ phÒng xËp cûa bøng Çúng ra không có 
trong Kinh NiŒm XÙ, nó ÇÜ®c ñåi lão thiŠn sÜ Mi‰n ñiŒn Mahasi 
Sayadaw phát minh và ngày nay trª thành m¶t pháp tu ph° bi‰n 
cho ThiŠn Minh Sát. 
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trong sát na sau hay giây phút k‰ ti‰p hành giä có 
th‹ mÃt chánh niŒm dÍ dàng, nên thay vì phäi niŒm 
liên tøc "Hít, Hít, Hít..." thì chÌ niŒm m¶t ch» nhÜng 
kéo dài ra : "Hiiiít". 

CÙ th‰ hành giä chú tâm quan sát, theo dõi và 
ghi nhÆn s¿ phÒng lên xËp xuÓng cûa bøng trong 
suÓt th©i gian ngÒi thiŠn. Không có m¶t cái "phÒng-
xËp" nào mà hành giä quên ghi nhÆn. 

Hành giä cÓ g¡ng th¿c hành và tæng lên th©i gian 
ngÒi thiŠn. ´t nhÃt phäi ngÒi liên tøc hai gi© ÇÒng hÒ 
trª lên, hành giä m§i thÃy ÇÜ®c nh»ng gì thay Ç°i 
và ti‰n tri‹n. Và khi thÃy ÇÜ®c nh»ng gì thay Ç°i, 
ti‰n tri‹n Çó thì hành giä m§i cäm thÃy hÙng thú 
trong viŒc thiŠn tÆp. Vì phäi tinh tÃn và kiên nhÅn 
nên ít có ngÜ©i th¿c hành pháp này. NgÜ®c låi có 
rÃt nhiŠu ngÜ©i tu theo ThiŠn ngoåi Çåo, vì ÇÜ®c 
quäng cáo m§i tu Çã xuÃt hÒn, ho¥c có thÀn thông 
liŠn !  NgÜ©i tu chân chính cÀn bi‰t r¢ng tØ Ç©i vô 
thÌ Ç‰n gi©, ta Çã bÎ vô minh, tà ki‰n, chÃp trÜ§c 
bao phû dÀy Ç¥c, làm sao mà trong phút chÓc có 
th‹ g¶t rºa cho hoàn toàn ÇÜ®c. Còn nh»ng viŒc 
nhÜ xuÃt hÒn, hay thÀn thông ÇŠu là nh»ng ma 
chÜ§ng, v†ng cÀu cûa tà ma ngoåi Çåo, ta Çã tích 
lÛy chúng tØ nhiŠu ki‰p, nên nay m§i khªi v†ng cÀu 
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liŠn có m¶t cách dÍ dàng. ñó là lš do tåi sao ngÜ©i 
tu theo chánh pháp thì ít, mà tu theo tà Çåo låi 
nhiŠu. 

 

2/ NiŒm Th†  
Khi hành giä ngÒi lâu së có nh»ng cäm giác phát 

sanh nhÜ mÕi mŒt, Çau nhÙc, ngÙa ngáy, khó chÎu 
v.v... Lúc Çó hành giä hãy làm nhÜ sau : 

ñang theo dõi s¿ "phÒng xËp", b‡ng nhiên cäm 
thÃy Çau nhÙc nÖi chân. Khi Ãy hành giä liŠn niŒm: 
"có m¶t cäm giác Çau Çang phát sanh (nÖi chân)", 
ho¥c hành giä có th‹ niŒm m¶t cách v¡n t¡t : "Çau" 
hay "có s¿ Çau". NiŒm nhÜ vÆy cÛng Çû Ç‹ cho 
hành giä ghi nhÆn m¶t cách khách quan cäm giác 
Çau Çang có nÖi chân. Hành giä tuyŒt ÇÓi không 
ÇÜ®c niŒm: "Tôi Çang Çau hay chân tôi Çau", vì th¿c 
s¿ không có cái Tôi nào Çau cä. Sau khi niŒm nhÜ 
vÆy xong, hành giä lÆp tÙc trª vŠ s¿ "phÒng-xËp" 
cûa bøng. TÃt cä nh»ng cäm giác ÇŠu träi qua bÓn 
ti‰n trình : phát sanh, tæng trÜªng, suy y‰u, và tan 
bi‰n, chÌ có lâu hay mau mà thôi. Sau m¶t th©i 
gian, cäm giác Çó b‡ng bi‰n mÃt, thì hành giä niŒm 
: "cäm giác Çau Çã bi‰n mÃt" ho¥c "cái Çau Çã h‰t". 
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N‰u cäm giác Çau không h‰t mà låi tæng thêm thì 
hành giä niŒm : "cäm giác Çau Çang tæng", rÒi sau 
Çó liŠn trª låi công viŒc chính là quán niŒm s¿ 
"phÒng xËp". N‰u cái Çau tæng lên quá mÙc chÎu 
Ç¿ng thì hành giä có th‹ lÃy tay g« chân ra, hay sºa 
Ç°i tÜ th‰, nhÜng phäi làm thÆt chÆm, và gi» chánh 
niŒm nhÜ sau : 

- TrÜ§c h‰t khi muÓn lÃy tay g« chân ra niŒm : 
muÓn, muÓn, muÓn. 

- Khi nhÃc tay lên niŒm : nhÃc, nhÃc, nhÃc. 

- Khi tay Çøng chân niŒm : Çøng. 
- Khi tay n¡m chân g« ra niŒm : g«, g«, g«. 
- Khi g« ra xong, rút tay vŠ niŒm : rút, rút, rút. 

- Khi rút tay vŠ xong, Ç‹ låi ch‡ cÛ niŒm : Ç‹, Ç‹, 
Ç‹. 

Trên Çây chÌ là m¶t sÖ ÇÒ giän dÎ, giúp cho ngÜ©i 
m§i tÆp gi» chánh niŒm, chÙ thÆt ra tØ lúc muÓn 
nhÃc tay, rÒi g« chân, cho Ç‰n lúc kéo tay trª vŠ 
ch‡ cû, có rÃt nhiŠu cº Ç¶ng khác cÀn phäi niŒm 
(chú š ghi nhÆn). Trong lúc lÃy tay g« chân ra hành 
giä  phäi làm "thÆt chÆm", vì th‰ nên m‡i cº Ç¶ng 
phäi ÇÜ®c niŒm ít nhÃt ba lÀn, giúp cho hành giä 
gi» ÇÜ®c chánh niŒm. Khi thuÀn thøc rÒi thì hành 
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giä không cÀn niŒm nhÜ vÆy n»a mà chÌ cÀn tÌnh 
giác quán sát tØng cº Ç¶ng trong tØng sát na, muÓn 
ÇÜ®c vÆy ÇÜÖng nhiên các Ç¶ng tác phäi ÇÜ®c làm 
thÆt là chÆm. 

 

3/ NiŒm Tâm 
NiŒm Tâm là m¶t viŒc rÃt quan tr†ng trong TÙ 

NiŒm XÙ. Trong ThiŠn ñÓn Ng¶ có nói " Ki‰n tánh 
khªi tu" hay "ñÓn ng¶ tiŒm tu", tu ª Çây là diŒt trØ 
v†ng tÜªng. NiŒm Tâm chính là m¶t phÜÖng pháp 
hay nhÃt Ç‹ diŒt trØ v†ng tÜªng. NiŒm Tâm là quan 
sát ghi nhÆn m¶t cách khách quan nh»ng hoåt Ç¶ng 
cûa tâm. Hoåt Ç¶ng cûa tâm là nh»ng tÜ tÜªng hay 
š nghï ch®t khªi ch®t bi‰n mà danh tØ thông thÜ©ng 
g†i là v†ng tÜªng. 

Khi Çang theo dõi s¿ "phÒng xËp" cûa bøng b‡ng 
nhiên có m¶t š nghï dù thiŒn hay ác khªi lên trong 
tâm, hành giä liŠn ghi nhÆn (niŒm) nó : "có m¶t š 
nghï (Çang phát sanh)". NiŒm nhÜ vÆy Çû Ç‹  š nghï 
Çó tan bi‰n, và hành giä phäi lÆp tÙc trª vŠ v§i s¿ 
"phÒng xËp", không cÀn suy tÜ xem Çó là tÓt hay 
xÃu. N‰u sau Çó š nghï Çó trª låi, ho¥c có m¶t š 
nghï khác thì hành giä cÛng låi niŒm : "có m¶t š 



 68

nghï". NiŒm m¶t câu ng¡n g†n nhÜ vÆy Çû làm cho 
hành giä giác tÌnh và không chåy theo v†ng tÜªng. 
TrÜ©ng h®p này giÓng nhÜ ThiŠn SÜ Nhan m‡i 
ngày thÜ©ng ngÒi trên täng Çá, lâu lâu t¿ g†i : "ông 
chû". T¿ Çáp : "Då". T¿ nh¡c : "TÌnh tÌnh ch§ Ç‹ 
ngÜ©i lØa"4.  

Ban ÇÀu hành giä có th‹ bÎ š nghï ÇÜa Çi xa, rÒi 
sau Çó m§i s¿c tÌnh, thì lúc Çó niŒm : "ñó là m¶t š 
nghï". KhÕi cÀn phäi niŒm "š nghï Çã diŒt", vì khi ta 
niŒm "Çó là m¶t š nghï" thì ngay khi Çó nó Çã diŒt 
mÃt rÒi. 

Th¿c tÆp nhÜ vÆy, lâu ngày hành giä së không 
còn bÎ š tÜªng Çem Çi quá xa n»a mà së nhÆn ra 
chúng khi chúng vØa phát sanh. 

NgÜ©i thÜ©ng không bi‰t tu ThiŠn, m‡i khi có š 
tÜªng gì khªi lên thì liŠn Çi theo nó ngay. Thí dø 
Çang ngÒi yên b‡ng ch®t nghï vŠ m¶t ngÜ©i hay 
m¶t chuyŒn nào Çó rÒi khªi lên Üa ghét, phäi trái, 
và cÙ th‰ suy nghï liên tu bÃt tÆn, bÎ phiŠn não v†ng 
tÜªng lôi kéo mà không hŠ hay bi‰t. 

                                                 
4 Trích Trung Hoa chÜ ThiŠn ñÙc Hành Trång. HT Thanh TØ 
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Ngoài gi© ngÒi thiŠn, trong Ç©i sÓng h¢ng ngày, 
n‰u có nh»ng š nghï tÓt khªi lên trong ÇÀu hành giä 
ÇØng mØng cho là ta tÓt, mà phäi nhanh trí nhÆn ra 
Çó là tâm khªi m¶t š nghï tÓt. Khi có m¶t š nghï xÃu 
phát sanh trong ÇÀu, ÇØng nghï là ta xÃu rÒi æn næn, 
b¿c b¶i, mà phäi nhanh trí nhÆn ra Çó là tâm khªi 
m¶t š nghï xÃu, xong rÒi thän nhiên ti‰p tøc gi» 
chánh niŒm.  

NgÜ©i Ç©i không bi‰t vŠ v†ng tÜªng, không hi‹u 
giáo lš Vô Ngã5 nên m‡i khi trong tâm khªi lên 
nh»ng š tÜªng hay suy nghï thì lÀm cho Çó là ta hay 
tôi suy nghï. Trên th¿c t‰ không hŠ có m¶t cái Ta 
hay Tôi nào suy nghï mà chÌ có nh»ng š niŒm khªi 
lên trong tâm mà thôi. 

 

4/ NiŒm Pháp 
Trong Kinh NiŒm XÙ (Satipatthàna Sutta), trong 

phÀn NiŒm Pháp có ÇÜa ra næm ÇŠ møc quán niŒm, 
nhÜng ª Çây tôi chÌ ÇÜa ra vài thí dø cø th‹ áp døng 
vào s¿ th¿c tÆp. 

                                                 
5 Xem Vô Ngã. Thích Trí Siêu 
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- ñang ngÒi thiŠn, b‡ng bên ngoài có ti‰ng Ç¶ng 
nhÜ ti‰ng xe hÖi, thì lúc Çó hành giä niŒm : "nghe, 
nghe, nghe" (Çó là nÜÖng theo nhï cæn), ho¥c niŒm 
"có ti‰ng Ç¶ng" (Çó là nÜÖng theo thanh trÀn). Sau 
khi niŒm nhÜ vÆy xong, hành giä phäi liŠn trª vŠ s¿ 
"phÒng xËp" cûa bøng. 

- Khi cäm thÃy buÒn ngû, hành giä  niŒm : "có s¿ 
buÒn ngû Çang phát sanh" ho¥c niŒm v¡n t¡t "có s¿ 
buÒn ngû". TuyŒt ÇÓi không ÇÜ®c niŒm "Tôi Çang 
buÒn ngû". 

Trên Çây chÌ là g®i š cho hành giä tu tÆp ban 
ÇÀu. VŠ phÀn niŒm pháp này khá phÙc tåp, vì ch» 
Pháp (dhamma) có th‹ chÌ tÃt cä nh»ng s¿ vÆt trên 
cõi Ç©i này, muÓn nói dÍ hi‹u hÖn là nh»ng ÇÓi 
tÜ®ng cûa tâm thÙc ÇŠu g†i là pháp. Ngay cä ba 
phÀn niŒm Thân, niŒm Th†, niŒm Tâm cÛng có th‹ 
ÇÜ®c xem thu¶c niŒm Pháp. 

NgÜ©i hành giä khôn ngoan, khéo léo, së tØ 
nh»ng thí dø trên t¿ sáng ch‰ ra nh»ng phÜÖng thÙc 
áp døng chánh niŒm vào tÃt cä s¿ viŒc trong ngày. 

Sau Çây là m¶t thí dø khác giúp cho hành giä gi» 
chánh niŒm trong lúc æn. Hành giä phäi cº Ç¶ng 
m¶t cách chÆm chåp và Ç‹ š ghi nhÆn và niŒm 
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trong ÇÀu tÃt cä nh»ng chi ti‰t vŠ hành Ç¶ng Çang 
diÍn ti‰n : 

- Khi ÇÜa m¡t nhìn ÇÒ æn, niŒm : "nhìn, Çang 
nhìn". 

- Khi ÇÜa tay g¡p ÇÒ æn, niŒm : "ÇÜa, Çang ÇÜa 
tay". 

- Khi tay g¡p trúng ÇÒ æn, niŒm : "g¡p". 
- Khi Çem ÇÒ æn lên miŒng, niŒm : "Çem, Çang 

Çem". 
- Khi cúi ÇÀu xuÓng gÀn ÇÒ æn, niŒm : "cúi, Çang 

cúi". 
- Khi há miŒng ra, niŒm : "há, Çang há miŒng". 
- Khi Ç‹ ÇÒ æn vào miŒng, niŒm : "Ç‹, Çang Ç‹". 

- Rút ÇÛa ra, ngÆm miŒng låi, niŒm: "ngÆm, Çang 
ngÆm". 

- Rút tay vŠ Ç‹ låi trên bàn, niŒm : "rút, Çang rút 
tay". 

- Khi tay Çøng xuÓng bàn, niŒm : "Çøng". 
- B¡t ÇÀu ngÄng c° lên låi ngay th£ng, niŒm : 

"ngÄng, Çang ngÄng". 
- Khi nhai ÇÒ æn, niŒm : "nhai, nhai, nhai..." 

(niŒm tÓi Ça trong lúc nhai). 
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- Khi nuÓt ÇÒ æn, niŒm : "nuÓt". 
Sau khi Ç†c nh»ng hàng trên, Ç¶c giä có th‹ 

buÒn cÜ©i, cho r¢ng Çó là m¶t viŒc làm " kÿ cøc ", 
æn thì cÙ viŒc æn t¶i gì phäi Ç‹ š làm chÆm chåp mÃt 
thì gi© và phäi niŒm t§i niŒm lui. Trong sÓ chúng ta 
Çây, có rÃt nhiŠu ngÜ©i æn mà không bi‰t mình 
Çang æn. Vì  trong b»a æn, miŒng nói chuyŒn, m¡t 
xem  "ti vi", ÇÀu óc nghï chuyŒn này, chuyŒn n†, 
tay g¡p ÇÒ æn mà m¡t ch£ng nhìn, rÒi bÕ vào miŒng 
nhai nhÜ m¶t cái máy. TÃt cä nh»ng hành Ç¶ng ÇŠu 
"vô š thÙc", ÇÜ®c làm nhÜ m¶t cái máy, và ta cho 
Çó là m¶t cái gì rÃt t¿ nhiên. Chính cái rÃt t¿ nhiên 
này là nghiŒp dÅn d¡t ta Çó. Nh»ng ngÜ©i nào có 
thiŒn chí và š thÙc ÇÜ®c là tØ xÜa Ç‰n nay mình Çã 
làm không bi‰t bao nhiêu hành Ç¶ng "vô š thÙc", 
thì hãy b¡t ÇÀu tØ bây gi© trª vŠ làm chû låi tÃt cä 
nh»ng hành Ç¶ng cÛng nhÜ š nghï cûa mình, hãy 
tÆp sÓng tÌnh giác nhÜ ÇÙc PhÆt. 

Ban ÇÀu th¿c tÆp chánh niŒm, hành giä së nhÆn 
thÃy có rÃt nhiŠu Ç¶ng tác bÎ quên niŒm (ghi nhÆn), 
nhÜng v§i s¿ kiên nhÅn và tinh tÃn, dÀn dÀn nh»ng 
Ç¶ng tác bÎ quên niŒm Çó së b§t lÀn. 
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Trong cu¶c sÓng thÜ©ng ngày, khi løc cæn ti‰p 
xúc v§i løc trÀn, hành giä phäi tÆp niŒm : 

- Khi m¡t thÃy m¶t vÆt hay hình dáng gì, hành 
giä không cÀn bi‰t nó ÇËp hay xÃu, chÌ cÀn niŒm : 
"thÃy, thÃy, thÃy ". 

- Khi có m¶t âm thanh gì l†t vào tai, không cÀn 
bi‰t nó hay hay dª, dÍ chÎu hay khó chÎu, chÌ cÀn 
niŒm : "nghe, nghe, nghe". 

Lâu lâu hành giä có th‹ nh¡c nhª mình b¢ng 
cách t¿ hÕi: 

    - Thân bây gi© Çang làm gì, ª trong tÜ th‰ 
nào? 

    - Có cäm giác gì không? 

    - Tâm Çang nghï gì? 
    - Có nghe thÃy gì không? 
CÙ nhÜ vÆy, trong lúc ngÒi cÛng nhÜ khi Çi, 

ÇÙng, ti‰p xúc, hành giä phäi luôn luôn nh§ niŒm. 
ñó g†i là chánh niŒm. 

Vì th‰, hành thiŠn này không cÓ ÇÎnh ª ngÒi mà 
trong tÃt cä các th©i khác, Çi, ÇÙng, n¢m, hành giä 
ÇŠu có th‹ tu tÆp ÇÜ®c. 
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Nh»ng khó khæn ban ÇÀu  
- Chân së bÎ Çau nhÙc nhÜ có ai lÃy dao ch¥t 

chân mình, nhÜ xÜÖng s¡p gÅy lìa v.v... 
- Cäm giác khó chÎu : nhÜ b† hay ki‰n làm ngÙa 

ngáy... 
- NgÒi lâu mŒt mÕi, buÒn ngû, ngû gøc... 
- V†ng tÜªng, š nghï khªi lên t§i tÃp không 

ngØng. 
Còn nhiŠu nh»ng hiŒn tÜ®ng khác n»a, Çó là tùy 

theo dòng nghiŒp cûa m‡i ngÜ©i, không th‹ tä h‰t 
ÇÜ®c. Tuy nhiên hành giä chÌ cÀn nh§ gi» chánh 
niŒm, theo dõi và ghi nhÆn thôi. TÃt cä nh»ng gì 
Ç‰n thì së phäi Çi, không s® hãi, cÛng không vui 
mØng. Sau m¶t th©i gian cÓ g¡ng, hành giä së vÜ®t 
qua m†i trª ngåi trên. 

 

Nh»ng ÇiŠu nên tránh  
- BÕ qua không suy nghï Ç‰n Bän lai diŒn møc, 

tánh giác, hay nh»ng lš ThiŠn..., Çó là nh»ng danh 
tØ g¡ng gÜ®ng diÍn tä nh»ng gì không th‹ diÍn tä 
ÇÜ®c. Nh»ng gì bÃt khä tÜ nghì mà cÙ Çem ra bàn 
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luÆn, giäng giäi thì nó không cònlà bÃt khä tÜ nghì, 
và chÌ gây thêm thành ki‰n sai lÀm vŠ nó. 

- S¿ mong cÀu. Th¿c hành pháp thiŠn này không 
có gì Ç‹ mong cÀu, mà chÌ ghi nhÆn m¶t cách khách 
quan tÃt cä nh»ng gì xÄy Ç‰n, không bám víu mà 
cÛng không xua Çu°i. " G¥p PhÆt bi‰t  PhÆt, g¥p 
Ma bi‰t  Ma ", chÌ cÀn bi‰t và ghi nhÆn, rÒi sau Çó 
liŠn trª vŠ v§i th¿c tåi. Không cÀn phäi quá hung 
båo nhÜ ThiŠn Tông là "g¥p PhÆt gi‰t PhÆt, g¥p Ma 
gi‰t Ma". 

Vì không có s¿ mong cÀu, bám víu hay xua Çu°i 
nên ngÜ©i hành thiŠn này không th‹ Çiên ÇÜ®c, vì 
lúc nào cÛng làm chû tâm mình, không chåy theo 
v†ng tÜªng Çiên Çäo. NgÜ©i tu thiŠn mà bÎ Çiên là 
vì trong tâm có s¿ mong cÀu bÃt chánh (v†ng cÀu), 
mong ÇÜ®c thÀn thông hay quyŠn næng nào Çó, 
không hi‹u giáo lš Vô Ngã và NhÜ HuyÍn nên khi 
có v†ng tÜªng hay g¥p cänh gi§i kÿ lå thì phóng 
tâm theo nên dÍ bÎ Çiên. 

- Tránh nh»ng cu¶c Çàm luÆn không ích l®i (hš 
luÆn). XÜa kia ÇÙc PhÆt có dåy : "Này các Tÿ KhÜu, 
khi g¥p nhau, các thÀy có hai viŒc nên làm : m¶t là 
nói vŠ PhÆt Pháp, hai là gi» s¿ im l¥ng". Ngay cä vŠ 
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s¿ hành thiŠn này cÛng vÆy, có ai hÕi m§i nói, 
không hÕi thì thôi. Hành giä luôn gi» tâm v¡ng l¥ng 
Ç‹ ghi nhÆn s¿ vÆt. 

 

Nh»ng ÇiŠu cÀn bi‰t  
Trong khi t†a thiŠn, n‰u có nh»ng trª ngåi vŠ 

phÀn th‹ xác (s¡c), hành giä có th‹ nhÆn bi‰t dÍ 
dàng, nhÜng vŠ phÀn tâm thÙc (danh) thì hành giä 
cÄn thÆn Ç‹ š nh»ng ÇiŠu sau : 

- Khi có nh»ng š nghï khªi lên t§i tÃp, hành giä 
phäi tÌnh giác nhÆn diŒn ra liŠn, n‰u không thì hành 
giä có th‹ trª nên kh° sª, khó chÎu vŠ chúng. 

- Có nhiŠu hành giä cÓ g¡ng b¡t tâm ngÜng suy 
nghï, Ç‹ ÇÀu trÓng r‡ng, sau m¶t th©i gian së rÖi 
vào hai trång thái hôn trÀm: 

 * ngû gøc hay ngû ngÒi, thân tuy còn ngÒi Çó 
mà ch£ng khác gì ngÜ©i ngû trên giÜ©ng. 

 * mÖ mÖ màng màng, không tÌnh h£n, cÛng 
không ngû h£n (vô kš), thân thì không còn cäm 
giác, tâm thì không khªi š nghï, nhÜ ngÜng hoåt 
Ç¶ng, cùng lúc hành giä cÛng không còn niŒm, 
không còn š thÙc ÇÜ®c mình Çang làm gì, quên 
niŒm thân, niŒm hÖi thª, niŒm "phÒng xËp", niŒm 
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tâm, v.v... N‰u hành giä nào trø ª trång thái này lâu 
thì chÌ mÃt thì gi© ngÒi thiŠn, không l®i ích gì cä, vì 
trí huŒ không phát sanh, cùng lúc tâm ngÜng làm 
viŒc, có th‹ làm nhân Ç©i sau sanh ra ngu si, ÇÀn 
Ç¶n ... 

- Có hành giä sau m¶t th©i gian tu tÆp quán niŒm 
hÖi thª, dÀn dà thân tâm trª nên yên tÎnh, rÒi cäm 
thÃy an låc và trø ª Çó, quên Çi viŒc niŒm và ghi 
nhÆn. ñó là hành giä Çang Çi vào ThiŠn ñÎnh hay 
ThiŠn ChÌ (Samatha). ña sÓ ngÜ©i tu thiŠn, sau khi 
ÇiŠu phøc ÇÜ®c hôn trÀm và loån tÜªng ÇŠu rÖi vào 
m¶t trång thái an låc, rÒi cÓ g¡ng kéo dài s¿ nhÆp 
ÇÎnh (tØ hai ba ti‰ng ÇÒng hÒ cho t§i m¶t ngày ho¥c 
hÖn n»a) Ç‹ hÜªng an låc. Khi Ç‰n trång thái an låc 
này, cÀn phäi Çi tìm thÀy ho¥c thiŒn tri thÙc, trình 
bày sª Ç¡c cûa mình Ç‹ ÇÜ®c chÌ dÅn thêm. 

 
TÙ NiŒm XÙ thu¶c vŠ ThiŠn TuŒ hay ThiŠn Minh 

Sát (Vipassanà-bhàvanà). ChÌ có ThiŠn TuŒ m§i 
làm phát sinh trí tuŒ, giúp cho hành giä thÃy rõ  th¿c 
tÜ§ng cûa vån h»u, diŒt trØ tÆn gÓc vô minh và ái 
luy‰n, ÇÜa Ç‰n giäi thoát. Còn ThiŠn ñÎnh 
(Samatha) chÌ ÇÜa hành giä Ç‰n nh»ng cÖn ÇÎnh 
(Samàdhi) trong Çó hành giä hÜªng s¿ an låc nhÃt 
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th©i, không tåo thêm nghiŒp m§i, nhÜng trí huŒ 
không phát tri‹n, và nh»ng phiŠn não cæn bän vÅn 
còn nguyên chÜa diŒt trØ, do Çó không th‹ ÇÜa Ç‰n 
giäi thoát. 
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K‰t luÆn 

 

 

 
Pháp hành ThiŠn TÙ NiŒm XÙ hay Minh Sát TuŒ 

bao hàm viŒc thành t¿u tri ki‰n b¢ng cách quan sát 
tr¿c ti‰p và ghi nhÆn khách quan (chánh niŒm), 
thÃy s¿ vÆt Çúng theo th¿c tÜ§ng cûa nó 
(yathàbhutam). Tri ki‰n này vÜ®t ra ngoài m†i lš 
luÆn hay suy tÜªng có ÇÜ®c do trí thÙc, và ti‰n Ç‰n 
nh»ng chÙng nghiŒm thÆt s¿ vŠ Ç©i sÓng cùng s¿ 
vÆt liên quan Ç‰n th¿c tåi.  

Hoàn toàn thÃu triŒt ÇÜ®c th¿c tÜ§ng cûa vån 
pháp và nhÆn thÙc ÇÜ®c bän chÃt thÆt s¿ cûa ngÛ 
uÄn, hành giä së sÓng an nhiên t¿ tåi, không còn 
bám víu vào bÃt cÙ s¿ vÆt gì trên th‰ gian n»a. 
Không còn phiŠn não hŒ løy, Çây há ch£ng phäi 
møc tiêu cûa m†i PhÆt tº tìm cÀu giäi thoát ? 
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Sách ThiŠn TÙ NiŒm XÙ Çã ÇÜ®c tái bän nhiŠu lÀn. Riêng 
trong kÿ tái bän này sách ÇÜ®c b° túc thêm phÀn Phø Løc 
v§i Kinh NiŒm XÙ dÎch tØ Discourse on the Applications of 
Mindfulness (Satipatthanasutta) trong Middle Length 
Sayings I cûa Pali Text Society I.B. Horner 1967. 
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Phø Løc 
 

KINH  QUÁN  NIŒM 

(Satipatthana Sutta) 

 

NhÜ vÀy, tôi nghe : M¶t thuª n† ñÙc Th‰ Tôn 
Çang cÜ trú ª Kammassadhamma, m¶t khu phÓ cûa 
dân Kuru. Lúc bÃy gi© ngài g†i chÜ tæng: "Này các 
thÀy". ChÜ tæng Çáp:  "Då, thÜa ñÙc Th‰ Tôn". PhÆt 
nói:" Các thÀy l¡ng nghe, có m¶t con ÇÜ©ng duy 
nhÃt Ç‹ thanh l†c bän thân, vÜ®t th¡ng phiŠn não, 
tiêu trØ Üu kh°, Çåt t§i chánh Çåo và chÙng nhÆp 
Ni‰t Bàn, Çó là bÓn phép quán niŒm. Nh»ng gì là 
bÓn? 

ñó là, này các thÀy, ngÜ©i hành giä: 
1/ Quán niŒm thân th‹ nÖi thân th‹, tinh chuyên 

và š thÙc rõ ràng vŠ thân th‹, làm chû ÇÜ®c m†i 
tham døc và Üu tÜ trong cu¶c Ç©i. 

2/ Quán niŒm cäm th† nÖi cäm th†, tinh chuyên 
và š thÙc rõ ràng vŠ cäm th†, làm chû ÇÜ®c m†i 
tham døc và Üu tÜ trong cu¶c Ç©i. 
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3/ Quán niŒm tâm thÙc nÖi tâm thÙc, tinh chuyên 
và š thÙc rõ ràng vŠ tâm thÙc, làm chû ÇÜ®c m†i 
tham døc và Üu tÜ trong cu¶c Ç©i. 

4/ Quán niŒm ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc nÖi ÇÓi tÜ®ng 
tâm thÙc, š thÙc rõ ràng vŠ ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc, làm 
chû ÇÜ®c m†i tham døc và Üu tÜ trong cu¶c Ç©i. 

 
Này các thÀy, ngÜ©i hành giä quán niŒm thân 

th‹ nÖi thân th‹ b¢ng cách nào?  
NgÜ©i Ãy Ç‰n m¶t khu rØng ho¥c m¶t gÓc cây, 

ho¥c m¶t nÖi thanh v¡ng, ngÒi xuÓng theo tÜ th‰ 
ki‰t già, gi» lÜng ngay th£ng và Ç¥t mình trong s¿ 
quán niŒm. Thª vào ngÜ©i Ãy š thÙc rõ ràng mình 
Çang thª vào, thª ra ngÜ©i Ãy š thÙc mình Çang thª 
ra. Ho¥c khi thª vào m¶t hÖi dài, ngÜ©i Ãy š thÙc: 
"Tôi Çang thª vào m¶t hÖi dài". Khi thª ra m¶t hÖi 
dài, ngÜ©i Ãy  š thÙc: "Tôi Çang thª ra m¶t hÖi dài". 
Ho¥c khi thª vào m¶t hÖi ng¡n, ngÜ©i Ãy š thÙc: 
"Tôi Çang thª vào m¶t hÖi ng¡n". Khi thª ra m¶t 
hÖi ng¡n, ngÜ©i Ãy š thÙc: "Tôi Çang thª ra m¶t hÖi 
ng¡n". NgÜ©i Ãy t¿ mình tÆp luyŒn nhÜ sau: "Tôi së 
thª vào và cäm giác toàn thân". "Tôi së thª ra và 
cäm giác toàn thân". "Tôi së thª vào và làm l¡ng dÎu 
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s¿ vÆn hành trong thân th‹". "Tôi së thª ra và làm 
l¡ng dÎu s¿ vÆn hành trong thân th‹".  

CÛng nhÜ khi xoay m¶t vòng dài, m¶t ngÜ©i th® 
tiŒn khéo tay š thÙc r¢ng mình Çang xoay m¶t vòng 
dài; ho¥c khi xoay m¶t vòng ng¡n, š thÙc r¢ng mình 
Çang xoay m¶t vòng ng¡n. CÛng vÆy, ngÜ©i hành 
giä khi thª vào m¶t hÖi dài š thÙc r¢ng mình Çang 
thª vào m¶t hÖi dài; khi thª ra m¶t hÖi ng¡n š thÙc 
r¢ng mình Çang thª ra m¶t hÖi ng¡n. NgÜ©i Ãy t¿ 
mình tÆp luyŒn nhÜ sau: "Tôi së thª vào và cäm giác 
toàn thân... Tôi së thª ra và làm l¡ng dÎu s¿ vÆn 
hành trong thân th‹". 

CÙ nhÜ th‰, hành giä sÓng trong s¿ thÜ©ng tr¿c 
quán niŒm thân th‹ nÖi thân th‹, ho¥c bên trong, 
ho¥c bên ngoài, ho¥c cä bên trong lÅn bên ngoài 
thân th‹. Ho¥c quán niŒm quá trình sinh khªi nÖi 
thân th‹, ho¥c quá trình hûy diŒt nÖi thân th‹, ho¥c 
quá trình sinh khªi lÅn quá trình hûy diŒt. Ho¥c 
quán niŒm: "Có thân th‹ Çây" Çû Ç‹ quán chi‰u và 
š thÙc ÇÜ®c s¿ có m¥t cûa thân th‹, và nhÜ vÆy 
ngÜ©i Ãy sÓng m¶t cách t¿ do không bám víu vào 
bÃt cÙ thÙ gì trong cu¶c Ç©i. CÙ nhÜ th‰ mà ngÜ©i 
hành giä quán niŒm thân th‹ nÖi thân th‹. 
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Låi n»a, này các thÀy, khi Çi, hành giä cÛng š 
thÙc r¢ng mình Çang Çi; khi ÇÙng, š thÙc r¢ng mình 
Çang ÇÙng; khi ngÒi, š thÙc r¢ng mình Çang ngÒi; 
khi n¢m, š thÙc r¢ng mình Çang n¢m. BÃt cÙ thân 
th‹ mình Çang ÇÜ®c xº døng trong tÜ th‰ nào, hành 
giä cÛng š thÙc ÇÜ®c vŠ tÜ th‰ Ãy. 

CÙ nhÜ th‰, hành giä sÓng trong s¿ thÜ©ng tr¿c 
quán niŒm thân th‹ nÖi thân th‹, ho¥c bên trong, 
ho¥c bên ngoài, ho¥c cä bên trong lÅn bên ngoài 
thân th‹. Ho¥c quán niŒm quá trình sinh khªi nÖi 
thân th‹, ho¥c quá trình hûy diŒt nÖi thân th‹, ho¥c 
quá trình sinh khªi lÅn quá trình hûy diŒt. Ho¥c 
quán niŒm: "Có thân th‹ Çây" Çû Ç‹ quán chi‰u và 
š thÙc ÇÜ®c s¿ có m¥t cûa thân th‹, và nhÜ vÆy 
ngÜ©i Ãy sÓng m¶t cách t¿ do không bám víu vào 
bÃt cÙ thÙ gì trong cu¶c Ç©i. CÙ nhÜ th‰ mà hành 
giä quán niŒm thân th‹ nÖi thân th‹. 

Låi n»a, khi Çi t§i ho¥c Çi lui, hành giä cÛng š 
thÙc rõ ràng vŠ viŒc Ãy; khi nhìn trÜ§c hay nhìn 
sau... khi cúi xuÓng ho¥c vÜÖn lên... khi m¥c áo, 
mang y bát... khi æn, uÓng, nhai, n‰m thÙc æn...khi 
Çi Çåi tiŒn hay ti‹u tiŒn... khi Çi, ÇÙng, ngÒi, ngû, 
thÙc, nói næng ho¥c im l¥ng, hành giä cÛng ÇŠu š 
thÙc rõ ràng vŠ m‡i viŒc. 
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CÙ nhÜ th‰, hành giä sÓng ... quán niŒm thân 
th‹ nÖi thân th‹. 

Låi n»a, hành giä quán niŒm rõ ràng vŠ chính 
thân th‹ này, bao b†c trong m¶t l§p da và chÙa ÇÀy 
loåi bÃt tÎnh, tØ gót chân trª lên và tØ ÇÌnh ÇÀu trª 
xuÓng, có nào là: tóc, lông, móng, ræng, da, thÎt, 
gân, xÜÖng, tûy, thÆn, tim, gan, hoành cách måc, lá 
lách, ph°i, ru¶t, bao tº, phân, mÆt,  Ç©m, máu, mû, 
mÒ hôi, m«, nÜ§c m¡t, nÜ§c b†t, nÜ§c ª kh§p 
xÜÖng, nÜ§c ti‹u. 

Ví nhÜ có m¶t  bao täi Ç¿ng Çû nhiŠu loåi ngÛ 
cÓc, nhÜ gåo lÙt, gåo hÈo r¢ng, ÇÆu xanh, ÇÆu ng¿, 
mè, gåo tr¡ng và hai ÇÀu bao täi có th‹ mª ra. M¶t 
ngÜ©i có m¡t tÓt, khi mª bao ra, thÃy rõ m†i loåi 
håt Ç¿ng trong bao: Çây là gåo lÙt, gåo hÈo r¢ng, 
ÇÆu xanh, ÇÆu ng¿, mè, gåo tr¡ng. CÛng nhÜ th‰, 
khi quán sát vŠ chính thân th‹ mình, hành giä thÃy 
ÇÜ®c m†i thÙ tØ gót chân lên ÇÌnh ÇÀu và tØ ÇÌnh 
ÇÀu xuÓng Ç‰n gót chân, bao b†c trong m¶t l§p da 
và chÙa ÇÀy loåi bÃt tÎnh: thu¶c vŠ thân th‹ này, có 
nào là tóc, lông, móng, ræng, da, thÎt, gân, xÜÖng, 
tûy, thÆn, tim, gan, hoành cách måc, lá lách, ph°i, 
ru¶t, bao tº, phân, mÆt, Ç©m, máu, mû, mÒ hôi, 
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m«, nÜ§c m¡t, nÜ§c b†t, nÜ§c ª kh§p xÜÖng, nÜ§c 
ti‹u.  

CÙ nhÜ th‰, hành giä sÓng ... quán niŒm thân 
th‹ nÖi thân th‹.    

Låi n»a, trong bÃt cÙ tÜ th‰ nào cûa thân th‹ này, 
hành giä cÛng quán chi‰u vŠ nh»ng y‰u tÓ tåo nên 
thân th‹: "Trong thân th‹ này có y‰u tÓ r¡n ch¡c, 
y‰u tÓ lÜu nhuÆn, y‰u tÓ viêm nhiŒt và y‰u tÓ 
chuy‹n Ç¶ng". NhÜ m¶t ngÜ©i ÇÒ t‹ rành nghŠ gi‰t 
m¶t con bò, ngÒi gi»a ngã tÜ mà xÈ con bò ra thành 
nhiŠu phÀn, hành giä cÛng vÆy, trong bÃt cÙ tÜ th‰ 
nào cûa thân th‹ này, cÛng quán chi‰u nh»ng y‰u 
tÓ tåo nên thân th‹: "Trong thân th‹ này có y‰u tÓ 
r¡n ch¡c, y‰u tÓ lÜu nhuÆn, y‰u tÓ viêm nhiŒt và 
y‰u tÓ chuy‹n Ç¶ng". 

CÙ nhÜ th‰, hành giä sÓng ... quán niŒm thân 
th‹ nÖi thân th‹. 

Låi ví nhÜ khi thÃy m¶t xác ch‰t, bÎ liŒng bÕ vào 
bãi tha ma Çã ÇÜ®c m¶t ngày, hai ngày hay ba 
ngày, sình lên, thâm tím, thÓi r»a, hành giä liŠn 
quán chi‰u vŠ thân th‹ mình: "Chính thân th‹ ta 
Çây cÛng vÆy, së trª thành nhÜ th‰, không có lÓi 
nào tránh thoát". 
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CÙ nhÜ th‰, hành giä sÓng ... quán niŒm thân 
th‹ nÖi thân th‹. 

RÒi nhÜ thÃy m¶t xác ch‰t bÎ liŒng bÕ trong bãi 
tha ma, bÎ quå rÌa ho¥c diŠu hâu, kên kên, ho¥c chó 
sói rØng æn và các loài dòi b† rúc rÌa, hành giä liŠn 
quán chi‰u vŠ thân th‹ mình: "Chính thân th‹ ta 
Çây cÛng vÆy, së trª thành nhÜ th‰, không có lÓi 
nào tránh thoát". 

CÙ nhÜ th‰ hành giä sÓng ... quán niŒm thân th‹ 
nÖi thân th‹. 

RÒi nhÜ thÃy m¶t xác ch‰t bÎ liŒng bÕ trong bãi 
tha ma, chÌ còn là m¶t b¶ xÜÖng dính ít thÎt và máu, 
còn nÓi liŠn nhau nh© gân cÓt; ... ho¥c không còn 
thÎt nhÜng còn dính chút máu; ... ho¥c không còn 
chút thÎt và chút máu nào; ... ho¥c các khúc xÜÖng 
bÎ vÙt r©i råc Çó Çây, không còn dính liŠn nhau n»a, 
ch‡ này là xÜÖng tay, ch‡ kia là xÜÖng bàn chân, 
ch‡ này là xÜÖng c£ng, ch‡ kia là xÜÖng mông, Çây 
là xÜÖng sÓng, kia là ÇÀu lâu, hành giä liŠn quán 
chi‰u vŠ thân th‹ mình... 

CÙ nhÜ th‰ hành giä sÓng ... quán niŒm thân th‹ 
nÖi thân th‹. 
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RÒi nhÜ thÃy m¶t xác ch‰t bÎ liŒng bÕ trong bãi 
tha ma, chÌ còn låi m¶t m§ xÜÖng tr¡ng màu vÕ 
Óc... m¶t m§ xÜÖng khô Çã hÖn m¶t næm ... m¶t 
m§ xÜÖng møc tan thành bøi, hành giä liŠn quán 
chi‰u vŠ thân th‹ mình ... 

CÙ nhÜ th‰ hành giä sÓng ... quán niŒm thân th‹ 
nÖi thân th‹. 

 

Này các thÀy, ngÜ©i hành giä quán niŒm cäm th† 
nÖi cäm th† b¢ng cách nào? 

M‡i khi có m¶t cäm th† khoái låc, hành giä š 
thÙc r¢ng: "Ta Çang có m¶t cäm th† khoái låc". M‡i 
khi có m¶t cäm th† kh° Çau, hành giä š thÙc r¢ng: 
"Ta Çang có m¶t cäm th† kh° Çau". M‡i khi có m¶t 
cäm th† không khoái låc cÛng không kh° Çau, hành 
giä š thÙc r¢ng: "Ta Çang có m¶t cäm th† không 
khoái låc cÛng không kh° Çau". Khi có m¶t cäm th† 
khoái låc vÆt chÃt, hành giä š thÙc r¢ng mình Çang 
có m¶t cäm th† khoái låc vÆt chÃt. Khi có m¶t cäm 
th† khoái låc tinh thÀn, hành giä š thÙc r¢ng mình 
Çang có m¶t cäm th† khoái låc tinh thÀn. Khi có 
m¶t cäm th† kh° Çau vÆt chÃt ... m¶t cäm th† kh° 
Çau tinh thÀn, hành giä š thÙc r¢ng mình Çang có 
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m¶t cäm th† kh° Çau vÆt chÃt ... m¶t cäm th† kh° 
Çau tinh thÀn. Khi có m¶t cäm th† vÆt chÃt ... m¶t 
cäm th† tinh thÀn không khoái låc cÛng không kh° 
Çau, hành giä š thÙc r¢ng mình có m¶t cäm th† vÆt 
chÃt ... m¶t cäm th† tinh thÀn không khoái låc cÛng 
không kh° Çau. 

CÙ nhÜ th‰ hành giä sÓng trong s¿ thÜ©ng tr¿c 
quán niŒm cäm th† nÖi cäm th†, ho¥c bên trong 
ho¥c bên ngoài, ho¥c cä bên trong lÅn bên ngoài 
cäm th†. Ho¥c quán niŒm quá trình sinh khªi cûa 
cäm th†, ho¥c quá trình hûy diŒt cûa cäm th†, ho¥c 
quá trình sinh khªi lÅn quá trình hûy diŒt. Ho¥c 
quán niŒm: "Có cäm th† Çây" Çû Ç‹ quán chi‰u và 
š thÙc ÇÜ®c s¿ có m¥t cûa cäm th†, và nhÜ vÆy 
ngÜ©i Ãy sÓng m¶t cách t¿ do, không bám víu vào 
bÃt cÙ thÙ gì trong cu¶c Ç©i. CÙ nhÜ th‰ mà hành 
giä quán niŒm cäm th† nÖi cäm th†. 

 
Này các thÀy, hành giä quán niŒm tâm thÙc nÖi 

tâm thÙc b¢ng cách nào? 
M‡i khi tâm thÙc có tham døc, hành giä š thÙc 

là tâm thÙc mình có tham døc. Khi không có tham 
døc, hành giä š thÙc là tâm thÙc mình không có 
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tham døc. M‡i khi tâm thÙc có sân hÆn, hành giä š 
thÙc là tâm thÙc mình có sân hÆn. Khi tâm thÙc 
không có sân hÆn, hành giä š thÙc là tâm thÙc mình 
không có sân hÆn. M‡i khi tâm thÙc có si mê, hành 
giä š thÙc là tâm thÙc mình có si mê. Khi không có 
si mê, hành giä š thÙc là tâm thÙc mình không có si 
mê. M‡i khi tâm thÙc có thu nhi‰p ... là tâm thÙc 
mình có thu nhi‰p. Khi tâm thÙc Çang tán loån ... 
là tâm thÙc mình Çang tán loån. M‡i khi tâm thÙc 
trª thành r¶ng l§n ... là tâm thÙc mình trª thành 
r¶ng l§n. M‡i khi tâm thÙc trª thành hån hËp ... là 
tâm thÙc mình trª thành hån hËp. M‡i khi tâm thÙc 
Çåt Ç‰n trång thái cao nhÃt ... là tâm thÙc mình Çåt 
Ç‰n trång thái cao nhÃt. Khi không Çåt Ç‰n trång 
thái cao nhÃt ... là tâm thÙc mình không Çåt Ç‰n 
trång thái cao nhÃt. M‡i khi tâm thÙc có ÇÎnh ... là 
tâm thÙc mình có ÇÎnh. Khi không có ÇÎnh ... là tâm 
thÙc mình không có ÇÎnh.M‡i khi tâm thÙc ÇÜ®c 
giäi thoát ... là tâm thÙc mình ÇÜ®c giäi thoát. Khi 
không có giäi thoát ... là tâm thÙc mình không có 
giäi thoát. 

CÙ nhÜ th‰, hành giä sÓng trong s¿ thÜ©ng tr¿c 
quán niŒm tâm thÙc nÖi tâm thÙc, ho¥c bên trong, 
ho¥c bên ngoài, ho¥c cä bên trong lÅn bên ngoài 
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tâm thÙc. Ho¥c quán niŒm quá trình sinh khªi nÖi 
tâm thÙc, ho¥c quá trình hûy diŒt nÖi tâm thÙc, 
ho¥c quá trình sinh khªi lÅn quá trình hûy diŒt. 
Ho¥c quán niŒm: "Có tâm thÙc Çây" Çû Ç‹ quán 
chi‰u và š thÙc ÇÜ®c s¿ có m¥t cûa tâm thÙc, và 
nhÜ vÆy ngÜ©i Ãy sÓng m¶t cách t¿ do không bám 
víu vào bÃt cÙ thÙ gì trong cu¶c Ç©i. CÙ nhÜ th‰ mà 
hành giä quán niŒm tâm thÙc nÖi tâm thÙc. 

 
Này các thÀy, hành giä quán niŒm ÇÓi tÜ®ng tâm 

thÙc nÖi ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc b¢ng cách nào? 
TrÜ§c h‰t hành giä quán niŒm ÇÓi tÜ®ng tâm 

thÙc nÖi ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc vŠ næm hiŒn tÜ®ng 
ngæn che (ngÛ cái). Quán niŒm b¢ng cách nào?  

1. Khi có niŒm ái døc, hành giä š thÙc r¢ng mình 
có ái døc. Khi không có ái døc, hành giä š thÙc r¢ng 
mình không có ái døc. Khi m¶t niŒm ái døc chÜa 
sanh, nay b¡t ÇÀu phát sanh, hành giä š thÙc ÇÜ®c 
s¿ phát sanh Ãy. Khi m¶t niŒm ái døc Çã sanh, Çang 
ÇÜ®c khº diŒt, hành giä š thÙc ÇÜ®c s¿ khº diŒt Ãy. 
Khi m¶t niŒm ái døc Çã ÇÜ®c khº diŒt và không còn 
phát khªi låi n»a, hành giä cÛng š thÙc ÇÜ®c ÇiŠu  
Çó. 
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2. Khi có sân hÆn, hành giä š thÙc r¢ng mình có 
sân hÆn. Khi không có sân hÆn, hành giä š thÙc 
r¢ng mình không có sân hÆn. Khi m¶t niŒm sân hÆn 
chÜa sanh, nay b¡t ÇÀu phát sanh, hành giä š thÙc 
ÇÜ®c s¿ phát sanh Ãy. Khi m¶t niŒm sân hÆn Çã 
sanh, Çang ÇÜ®c khº diŒt, hành giä š thÙc ÇÜ®c s¿ 
khº diŒt Ãy. Khi m¶t niŒm sân hÆn Çã ÇÜ®c khº diŒt 
và không còn phát khªi låi n»a, hành giä cÛng š 
thÙc ÇÜ®c ÇiŠu Çó. 

3. Khi có mê mu¶i và buÒn ngû, hành giä š thÙc 
r¢ng mình có mê mu¶i và buÒn ngû.... 

4. Khi có giao Ç¶ng và bÃt an, hành giä š thÙc 
r¢ng mình có giao Ç¶ng và bÃt an.... 

5. Khi có nghi ng©, hành giä š thÙc r¢ng mình có 
nghi ng©.... 

CÙ nhÜ th‰, hành giä sÓng trong s¿ thÜ©ng tr¿c 
quán niŒm ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc nÖi ÇÓi tÜ®ng tâm 
thÙc, ho¥c bên trong, ho¥c bên ngoài, ho¥c cä bên 
trong lÅn bên ngoài ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc. Ho¥c quán 
niŒm quá trình sinh khªi nÖi ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc, 
ho¥c quá trình hûy diŒt nÖi ÇÓi tÜÖng tâm thÙc, 
ho¥c quá trình sinh khªi lÅn quá trình hûy diŒt. 
Ho¥c quán niŒm: "Có ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc Çây" Çû 
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Ç‹ quán chi‰u và š thÙc ÇÜ®c s¿ có m¥t cûa ÇÓi 
tÜ®ng tâm thÙc, và nhÜ vÆy ngÜ©i Ãy sÓng m¶t cách 
t¿ do không bám víu vào bÃt cÙ thÙ gì trong cu¶c 
Ç©i. CÙ nhÜ th‰ mà hành giä quán niŒm ÇÓi tÜ®ng 
tâm thÙc nÖi ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc vŠ næm hiŒn tÜ®ng 
ngæn che. 

 
Ti‰p theo, hành giä quán niŒm vŠ s¿ bám víu 

vào næm uÄn, nhÜ ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc nÖi ÇÓi tÜ®ng 
tâm thÙc. Quán niŒm b¢ng cách nào? 

Hành giä quán niŒm nhÜ sau: "ñây là hình s¡c 
vÆt chÃt, Çây là s¿ phát sinh cûa hình s¡c vÆt chÃt, 
và Çây là s¿ hûy diŒt cûa hình s¡c vÆt chÃt. ñây là 
cäm th†, Çây là s¿ phát sinh cûa cäm th†, và Çây là 
s¿ hûy diŒt cûa cäm th†. ñây là tri giác, Çây là s¿ 
phát sinh cûa tri giác, và Çây là s¿ hûy diŒt cûa tri 
giác. ñây là dÅn l¿c (hành), Çây là s¿ phát sinh cûa 
dÅn l¿c, và Çây là s¿ hûy diŒt cûa dÅn l¿c. ñây là š 
thÙc, Çây là s¿ phát sinh cûa š thÙc, và Çây là s¿ 
hûy diŒt cûa š thÙc. 

CÙ nhÜ th‰ hành giä sÓng ... quán niŒm vŠ s¿ 
bám víu vào næm uÄn. 
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Ti‰p theo, hành giä quán niŒm vŠ sáu giác quan 
và sáu loåi ÇÓi tÜ®ng, nhÜ ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc nÖi 
ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc. Quán niŒm nhÜ th‰ nào? 

Hành giä š thÙc vŠ m¡t và ÇÓi tÜ®ng cûa m¡t là 
hình s¡c, vŠ s¿ ràng bu¶c tåo nên do m¡t và hình 
s¡c. Hành giä š thÙc vŠ s¿ ràng bu¶c chÜa sanh nay 
Çang phát sanh, vŠ s¿ ràng bu¶c Çã phát sanh nay 
Çang ÇÜ®c khº diŒt, vŠ s¿ ràng bu¶c Çã ÇÜ®c khº 
diŒt và không còn tái phát låi n»a. 

Hành giä š thÙc vŠ tai và âm thanh, ... š thÙc vŠ 
mÛi và mùi hÜÖng, ... š thÙc vŠ lÜ«i và vÎ n‰m, ... š 
thÙc vŠ thân và s¿ xúc chåm, ... š thÙc vŠ š và tÜ 
tÜªng... 

CÙ nhÜ th‰ hành giä sÓng ... quán niŒm vŠ sáu 
giác quan và sáu loåi ÇÓi tÜ®ng. 

 

Ti‰p theo, hành giä quán niŒm vŠ bäy y‰u tÓ cûa 
s¿ giác ng¶ (thÃt giác chi), nhÜ ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc 
nÖi ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc. Quán niŒm nhÜ th‰ nào? 

1. Khi có y‰u tÓ chánh niŒm, hành giä š thÙc là 
mình có chánh niŒm; khi không có chánh niŒm, 
hành giä š thÙc là mình không có chánh niŒm. 
Hành giä có š thÙc vŠ m¶t chánh niŒm chÜa sanh 
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nay Çang phát sanh, m¶t chánh niŒm Çã phát sanh 
nay Çang thành t¿u. 

2. Khi có y‰u tÓ tråch pháp, hành giä š thÙc là 
mình có tråch pháp ... 

3. Khi có y‰u tÓ tinh tÃn, hành giä š thÙc là mình 
có tinh tÃn ... 

4. Khi có y‰u tÓ hoan h›, hành giä š thÙc là mình 
có hoan h›... 

5. Khi có y‰u tÓ khinh an, hành giä š thÙc là 
mình có khinh an ... 

6. Khi có y‰u tÓ ÇÎnh, hành giä š thÙc là mình có 
ÇÎnh ... 

7. Khi có y‰u tÓ hành xä, hành giä š thÙc là mình 
có hành xä ... 

CÙ nhÜ th‰, hành giä sÓng ... quán niŒm vŠ bäy 
y‰u tÓ cûa s¿ giác ng¶. 

 
Ti‰p theo, hành giä quán niŒm vŠ bÓn chân lš  

cao thÜ®ng (tÙ diŒu Ç‰) nhÜ ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc nÖi 
ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc. Quán niŒm nhÜ th‰ nào? 

Khi s¿ kiŒn là kh° Çau, hành giä quán niŒm: 
"ñây là kh° Çau". Khi s¿ kiŒn là nguyên nhân ÇÜa 
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Ç‰n kh° Çau, hành giä quán niŒm: "ñây là nguyên 
nhân ÇÜa Ç‰n kh° Çau". Khi s¿ kiŒn là s¿ chÃm dÙt 
kh° Çau, hành giä quán niŒm: "ñây là s¿ chÃm dÙt 
kh° Çau". Khi s¿ kiŒn là con ÇÜ©ng dÅn Ç‰n s¿ 
chÃm dÙt kh° Çau, hành giä quán niŒm: "ñây là 
con ÇÜ©ng dÅn Ç‰n s¿ chÃm dÙt kh° Çau". 

CÙ nhÜ th‰, hành giä sÓng trong s¿ thÜ©ng tr¿c 
quán niŒm vŠ bÓn s¿ thÆt cao quš nhÜ ÇÓi tÜ®ng 
tâm thÙc nÖi ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc, ho¥c quán niŒm 
bên trong, ho¥c quán niŒm bên ngoài, ho¥c quán 
niŒm cä bên trong lÅn bên ngoài ÇÓi tÜ®ng. Ho¥c 
quán niŒm quá trình sinh khªi nÖi ÇÓi tÜ®ng tâm 
thÙc, ho¥c quá trình hûy diŒt nÖi tâm thÙc, ho¥c 
quá trình sinh khªi lÅn quá trình hûy diŒt. Ho¥c 
quán niŒm: "Có ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc Çây" Çû Ç‹ 
quán chi‰u và š thÙc ÇÜ®c s¿ có m¥t cûa ÇÓi tÜ®ng 
tâm thÙc, và nhÜ vÆy ngÜ©i Ãy sÓng m¶t cách t¿ do 
không bám víu vào bÃt cÙ thÙ gì trong cu¶c Ç©i. CÙ 
nhÜ th‰ mà hành giä quán niŒm vŠ bÓn s¿ thÆt cao 
quš nhÜ ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc nÖi ÇÓi tÜ®ng tâm thÙc. 

 
Này các thÀy, ngÜ©i nào th¿c hành bÓn phép 

quán niŒm nhÜ trên trong bäy næm, ngÜ©i Ãy có th‹ 
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Çåt ÇÜ®c quä vÎ chánh trí6 ngay ª Çây và trong Ç©i 
này, ho¥c n‰u còn dÜ báo thì cÛng Çåt ÇÜ®c quä vÎ 
không còn trª låi7.  

Này các thÀy, ÇØng nói gì Ç‰n bäy næm, ngÜ©i 
nào th¿c hành bÓn phép quán niŒm trên trong sáu 
næm, ho¥c næm næm, bÓn næm, ba næm, hai næm 
ho¥c m¶t næm thì cÛng có th‹ trông ch© Çåt ÇÜ®c 
quä vÎ chánh trí ngay ª Çây và trong Ç©i này.  

Này các thÀy, ÇØng nói gì Ç‰n m¶t næm, ngÜ©i 
nào th¿c hành bÓn phép quán niŒm trên trong bäy 
tháng, ho¥c sáu tháng, næm tháng, bÓn tháng, ba 
tháng, hai tháng, m¶t tháng, ho¥c nºa tháng thì 
cÛng có th‹ trông ch© Çåt ÇÜ®c quä vÎ chánh trí ... 

Này các thÀy, ÇØng nói gì Ç‰n nºa tháng, ngÜ©i 
nào th¿c hành bÓn phép quán niŒm trên trong m¶t 
tuÀn, ngÜ©i Ãy cÛng có th‹ trông ch© Çåt ÇÜ®c quä 
vÎ chánh trí ngay ª Çây và trong Ç©i này, ho¥c n‰u 
còn dÜ báo thì cÛng Çåt ÇÜ®c quä vÎ không còn trª 
låi. 

Bªi th‰ nên ta nói có m¶t con ÇÜ©ng duy nhÃt 
Ç‹ thanh l†c bän thân, vÜ®t th¡ng phiŠn não, tiêu 

                                                 
6 Chánh trí có nghïa là A La Hán. 
7 Quä Thánh thÙ ba, Bãt Lai (A Na Hàm). 
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diŒt kh° Üu, Çåt t§i chánh Çåo, chÙng nhÆp Ni‰t 
Bàn, Çó là con ÇÜ©ng cûa bÓn phép quán niŒm.  

ñÙc Th‰ Tôn nói xong, chÜ tæng hoan h›  ghi 
nhÆn và làm theo l©i ngài. 
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