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NGUYÊN TẮC KHI THỰC HÀNH THIỀN
DO PHẬT HAY TỔ DẠY:






Không cố gắng quá mức
Không nỗ lực tối đa
Không tập trung tư tưởng vào đối tượng
Không tự kỷ ám thị
Thực hành thong thả, thư giãn, đều đặn

Những cách thực tập về thiền chỉ và thiền định trong sinh
hoạt hàng tháng theo phương pháp giảng dạy của Hòa
Thượng Thích Thông Triệt giúp cho thiền sinh kinh
nghiệm được cái Biết Không Lời của Tánh Giác qua ba
tánh: tánh xúc chạm, tánh nghe và tánh thấy.
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I. THIỀN HÀNH
1. Thiền hành áp dụng kỹ thuật "KHÔNG NÓI". Nói ra lời
hay nói thầm hai chữ “KHÔNG NÓI . Đi chậm.
Chân trái đạp xuống – Nói thầm "KHÔNG"
Chân phải đạp xuống – Nói thầm "NÓI"
Giữ cái biết khi chân tiếp xúc với nền nhà. Không có niệm
khác khởi lên. Bước đi khoan thai.
Mục đích: Tác động tánh xúc chạm
2. Thiền hành áp dụng kỹ thuật vô ngôn. Vô ngôn là "không
nói thầm trong não". Thiền hành vô ngôn là cách đi chậm
mà trong não không nói thầm. Đây là cách thực tập có tác
dụng làm chủ niệm khởi từ trong não.

II. TỌA THIỀN
Tùy theo các khóa học đã tham dự và tiến trình dụng
công của thiền sinh, các chủ đề thực hành đi từ Thiền chỉ
đến Thiền định.




Ngồi bán già hay kiết già trên tọa cụ thích hợp
thoải mái với gối nhỏ lót tay, đầu gối
Mở mắt, nhắm mắt hay mở hé khác nhau
Ngồi trong tư thế đầu, cổ, lưng thẳng đứng

Khởi đầu bằng chiêu thức của Thiền chỉ là nghe tiếng
chuông để kích thích tánh nghe và thư giãn. Sau đó áp
dụng một trong hai phương pháp sau đây:
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1. THỞ: thở bình thường.



Bước 1: Nói thầm: "Tôi biết tôi đang hít vào" khi
hít vào; "Tôi biết tôi đang thở ra" khi thở ra. Định
niệm hít vào thở ra. Dùng tầm tắt tứ.
Bước 2: Thầm nhận biết (không nói thầm nữa); Khi
hít vào thở ra, thầm nhận biết mình đang hít vào
thở ra.

2. KHÔNG NÓI: được hiểu là không nói thầm trong não.
a/ Giai đoạn 1: Sử dụng giác quan cất giữ "KHÔNG NÓI"
vào nhận thức.


Bước 1: Nói ra lời và nói chậm 2 từ:
"KHÔNG.......NÓI---------KHÔNG.........NÓI"
↓
↓
Biết có lời không nói Biết không lời trạng thái
không nói
- Tác động tánh nghe
 Bước 2: Nói thầm và thực hành như trên. Khi
tâm không còn lăng xăng thì lên bước 3.
 Bước 3: Nhìn 2 chữ " K H Ô N G N Ó I". Đọc ra lời
hay đọc thầm tùy ý.
- Tác động tánh thấy
 Bước 4: Nói thầm 2 nhóm từ: " Thầm... nhận...
biết........ không... nói". Kết quả: Cất dữ kiện của
câu:"Thầm nhận biết không nói" vào tánh nhận
thức biết, tạo ra được trạng thái gợi lên về 2 từ
"KHÔNG NÓI".
b/ Giai đoạn 2:
 Bước 1: Mở mắt nhìn 2 chữ "K H Ô NG N Ó I",
không đọc thầm 2 chữ này, mà phải biết đó là
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"không nói thầm trong đầu". Đây là bước quan
trọng nhất. Khi tâm hoàn toàn yên lặng là được định
không tầm không tứ chủ đề "KN".
 Bước 2: Áp dụng nhận thức gợi lên về câu "Thầm
nhận biết trạng thái không nói" mà trong não
không nói lời nào cả.
 Bước 3: Áp dụng nhận thức gợi lên về "Nhận
thức biết trạng thái không nói" cho đến khi hết giờ
thiền.

III. KHÍ CÔNG
Sau khi tọa thiền, tập Khí công từ 20 đến 30 phút
Mục đích: Tăng cường sức khỏe là quí để tu tập
Tác dụng của Khí công:
1) Tăng cường sức khỏe tự nhiên trong cơ thể.
2) Điều hòa khí và huyết bên trong cơ thể.
3) Ngăn ngừa và chữa trị được một số bệnh do thờì tiết
gây nên.
4) Ngăn ngừa hay điều chỉnh những bệnh về tim mạch.
Nguyên tắc thở Khí công: 1, 4, 2
Hít vào: 1, 2, 3 tiếng đếm. Hít vào bằng mũi, lấy hơi vào
lồng ngực kéo cơ hoành.
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Nén khí: 1, 2, 3, 4, …12 tiếng đếm: Tùy theo thế tập gồng
cứng cơ bắp: tay-vai-ngực-đùi, nhất là 2 bên nách và 2
bên háng. Tùy theo tác dụng mà gá ý ở nơi nào.
Nguyên tắc nén khí: nín thở và chuyển vận cơ bắp, cộng
với sự tập trung ý nghĩ vào một chủ điểm trên cơ thể để
thực hành nguyên tắc nén khí.
Thở ra: 1, 2, 3, …6 tiếng đếm: Chậm chậm bằng mũi hay
bằng miệng (tùy ý). Thư giãn hoàn toàn, thả lỏng tất cả cơ
bắp, nới lỏng 2 bàn tay, chân chùng xuống tùy theo thế.
Khi nén khí, gá ý chỗ đau, hoặc ở các huyệt đạo. Huyệt là
nơi hội tụ của Khí và thực chất Khí là một dạng điện tử
bẩm sinh, mang điện tích âm (Electron).
Thư giãn/Xả:
Mục đích của thư giãn là giúp tiết ra Acetylcholine để cân
bằng Epinephrine và Norepinephrine đã tiết ra trong khi
tập. Đây là quá trình chấm dứt buổi công phu. Thời gian
kéo dài trong khoảng 5 phút.
- Nằm trên sàn nhà, đầu không lót gối.
- Thư giãn toàn bộ thân và tâm: duỗi thẳng 2 chân, 2 tay;
không tập trung ý nghĩ hay không gá ý vào bất cứ điểm
nào trên cơ thể.
- Thở bình thường, cho đến khi nào hết mệt thì thôi.

Những thế Khí công căn bản thường được tập
trong buổi sinh hoạt hàng tháng:
A/ Những thế đứng:
1. Khởi động: Phất thủ/ Dịch cân kinh
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2. Thở nội lực
3. Thở động mạch vành tim
4. Thở tim
5. Thở thận
6. Thấp khớp đầu gối
B/ Những thế ngồi:
1. Thở đầu gối, cơ bắp đùi, dây chằng
2. Thở Tuyến ức
3. Thế sư tử ngồi nghinh thiên
4. Thở đẹp da mặt
C/ Những thế nằm:
1. Thở thần kinh tọa
2. Thế ôm nhượng chân và ngóc đầu lên
3. Thế nằm ngóc đầu lên, hai chân sát sàn nhà
4. Thế suy nhược thần kinh

IV. THỌ TRAI
Sau khi thực hành Thiền và tập Khí công.
Do Ban ẩm thực của Hội phụ trách với sự đóng góp tự
nguyện của tất cả thiền sinh.
Ban ẩm thực đánh tiếng chuông thứ nhất thì thiền sinh
bắt đầu ăn trong vô ngôn, 20 phút sau đánh tiếng chuông
thứ hai thì thiền sinh có thể nói chuyện.
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V. ÔN LẠI VỀ LÝ THUYẾT HAY PHÁP THỰC
HÀNH ĐÃ ĐƯỢC GIẢNG DẠY TRONG CÁC
KHÓA HỌC

Các chủ đề được giảng dạy bởi Hòa Thượng Thích Thông
Triệt và Ni Sư Thích Nữ Triệt Như trong các Khóa Căn Bản
và Bát Nhã bao gồm:





Kiến thức Phật học
Kiến thức Thiền học
Kiến thức khoa học đối chiếu với phương pháp
thực hành thiền
Chiêu thức và kỹ thuật thực hành

được ôn lại dựa theo nhu cầu của đa số thiền sinh với
những phương cách:




Phân công thiền sinh phụ trách mỗi chủ đề.
Xem video hoặc nghe audio những bài giảng của
Ni Sư Thích Nữ Triệt Như.
Thiền sinh đọc trước ở nhà những chủ đề được
chọn lựa trong tài liệu "Bài Đọc Thêm" của Hòa
Thượng Thích Thông Triệt biên soạn, sau đó trình
bày những điều thu thập được cho các bạn.

Tùy theo điều kiện cho phép, những chủ đề chính yếu của
Khóa căn bản được hướng dẫn riêng cho các bạn mới
tham dự nếu có nhu cầu.
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VI. CHIA SẺ KINH NGHIỆM TU HỌC và
GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

Trên tinh thần san sẻ kinh nghiệm và hiểu biết lẫn nhau,
cùng nhau tu học tinh tấn, thiền sinh có dịp chia sẻ giải
bày kinh nghiệm tu học của cá nhân về pháp học và pháp
hành của Thiền Tánh Không với các bạn đồng tu.
Những thắc mắc về lý thuyết và thực hành được giải đáp
dựa trên bài giảng và sách của Hòa Thượng Thích Thông
Triệt và những bài diễn giảng của Ni Sư Triệt Như trong
các khóa tu học. Những thắc mắc chưa có giải đáp trong
buổi sinh hoạt tu học sẽ được Hội trình lên với Thầy Cô
giáo thọ của Thiền viện trung ương để xin giúp.

VII. THÔNG BÁO TIN TỨC CỦA HỘI
Hội trưởng và Ban điều hành thông báo, câp nhật những
tin tức mới từ Ban Điều hành Trung Ương hay từ Ban điều
hành của Hội đến các thiền sinh và hội viên.
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□ Những ngày sinh hoạt trong 3 tháng cuối năm 2015:




23 tháng 10 năm 2016, từ 10:30 am - 4:30 pm
20 tháng 11 năm 2016, từ 10:30 am - 4:30 pm
18 tháng 12 năm 2016, từ 10:30 am - 4:30 pm
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ÐỊNH RÕ THÁI ÐỘ KHI DẤN THÂN ÐI
VÀO THIỀN
VÀ TÁC DỤNG CỦA THIỀN TRONG
ĐỜI SỐNG CON NGƯỜI
Thầy Thích Thông Triệt
(Trích trong Thiền Luận Vấn Đáp 1 - Luận 4)
Bình thường hóa Thiền
Thiền không phải là một phép màu, có những khả năng siêu
phàm, cứu độ tất cả chúng sanh, thoát khỏi khổ đau, phiền
não, vượt qua tai nạn, sống dưới sự che chở của chư Phật!
Trái lại, đơn giản, nó chỉ là “dụng cụ”, nếu biết cách sử
dụng, nó sẽ trở thành dụng cụ tốt, có lợi ích cho chúng ta
trên nhiều mặt. Ðó là nó có khả năng giúp ta chuyển đổi nhận
thức, chuyển hóa nội tâm, chuyển nghiệp, thân tâm hài hòa,
sống an vui, hạnh phúc, thoát khổ, giác ngộ và giải thoát, hoặc
tầm thường nhất là điều chỉnh hay ngăn ngừa, hay chữa dứt
một số bệnh của thân mà không cần dùng thuốc, như bệnh
mất ngủ kinh niên, bệnh cao máu, bệnh hở van tim, bệnh
mất ký ức, bệnh căng thẳng thần kinh (bệnh stress), bệnh béo
phì....
Siêu việt hóa Thiền
Có nhiều người nghĩ rằng khi đến với Thiền, họ chỉ cần được
dạy cách tu làm sao để họ đạt được “đốn ngộ”, họ sẽ bằng
Phật. Cũng có người nghĩ rằng chỉ cần học cách “kiến tánh”
thôi, để họ sẽ thành Phật. Rồi họ ôm ấp những tư tưởng đó.
Họ đến với Thiền, tu để kiến tánh hay để đốn ngộ. Nhưng tu
mãi từ năm này sang năm khác, họ vẫn không làm sao đốn
ngộ, không làm sao kiến tánh... Từ đó, kiến tánh và đốn ngộ
trở thành một trong hai chủ đề “kỳ bí và hấp dẫn” trong
Thiền.
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Ðến với Thiền mà mang tư tưởng đó trong đầu thì ta không
bao giờ “giáp mặt” Thiền được. Bởi vì cả hai chủ đề “đốn
ngộ” và “kiến tánh”, đòi hỏi ta phải trải qua những tiến trình
tu học và thực tập thứ lớp trong thời gian dài, qua nhiều
chặng, chớ “không phải không có thứ lớp” như nhiều người
đã nghĩ. Thái tử Siddhattha, sở dĩ thành vị Phật là Ngài cũng
phải trải qua bốn tầng Thiền, chứng ngộ nhiều chặng, chớ
không phải Ngài không qua thứ lớp. Chặng cuối cùng của
Ngài là trạng thái “tâm tathà”. Tâm này ngoài lời. Nó dựa
trên “ ba hành không động”. Sau đó, Ngài chứng nghiệm Ba
Minh, Tứ Ðế, Lý Duyên Khởi và nhận ra hai tánh quan trọng
nhất của hiện tượng thế gian là “hữu vi” và “vô vi”, tức là
“Pháp Tánh” và “Pháp Giới Tánh”.
Lý do
Ðể tránh ngộ nhận về Thiền, nên mở đầu các khóa Tu Học,
chúng tôi đều nêu lên chủ đề “Giá trị của Thiền đối với
đời sống con người”. Ðây là để định rõ thái độ của chúng ta
khi dấn thân đi vào Thiền. Chúng ta khiêm tốn, không nao
nức, không mong cầu những điều quá khả năng của chúng ta
là thành Phật!
Khả năng kỳ diệu
Tuy nhiên, trên thực tế, nếu thực hành đúng Pháp, đúng
chiêu thức, đúng kỹ thuật và đi “thẳng vào” cơ chế tánh
giác, chớ không đi “lòng vòng”, Thiền có những khả năng
kỳ diệu. Ðó là:

– Giúp thân ta được cân bằng hay hài hòa với nhau bên
trong chính nó gồm: nội tạng, khí huyết, cơ bắp, xương da.
Từ đau ốm bệnh tật, ta có thể điều chỉnh hay chữa dứt khỏi
một số bệnh thông thường như cao máu, tim mạch, cao
máu mỡ, hen suyễn, dị ứng, hạ đường trong máu hay làm
cho đường trong máu được quân bình....

– Giúp tâm chúng ta chữa được những chứng bệnh căng
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thẳng thần kinh (stress) kinh niên, trầm cảm, mất ký ức, lo
âu kinh niên, bệnh dính mắc, bệnh tự cao, tự đại, bệnh xem
mình là số 1. Thuật ngữ gọi là bệnh chấp ngã, bệnh chấp
kiến, bệnh chấp pháp. Ta rộng lượng, bao dung, tha thứ, và
dễ dàng thông cảm người khác. Ta sống có trí tuệ và từ bi
với muôn loài chúng sinh.

– Giúp thân và tâm chúng ta hài hòa với nhau. Qua đó, ta sẽ
có kinh nghiệm hài hòa với mọi người chung quanh: từ
trong gia đình đến bên ngoài xã hội, và môi trường thiên
nhiên.

– Cao hơn nữa, Thiền có khả năng giúp ta phát huy trí tuệ tâm
linh. Ðó là ta sẽ có những khả năng sáng tạo, những sáng
kiến mới về những vấn đề phù hợp theo lãnh vực chuyên
môn của ta. Ngoài ra, ta cũng kinh nghiệm được năng lực
biện tài và từ trường của tâm bi.

– Xa hơn nữa, Thiền có khả năng hướng dẫn ta cách kinh
nghiệm nhân chứng. Ðó là trước khi từ giã cõi đời, ta có
khả năng làm chủ nghiệp thức để tự tại ra đi. Ta không để
cận tử nghiệp xấu trồi lên.
Ðây là những khả năng hợp lý, thiết thực mà qua dụng công
đều đặn các pháp trong Thiền, chúng ta sẽ kinh nghiệm.
Trong đó không có điều gì huyền bí! “ P hép lạ” của Thiền
chỉ là những tiến trình Biết (Knowing) hay Nhận Biết
(Awareness) từ thấp đến cao.
Mọi người đều thực hành được.
Chúng ta không xây dựng những tư tưởng hão huyền trong
Thiền.
Tóm lại, đời sống con người có ba phần: thân, tâm, trí tuệ
tâm linh. Thực hành Thiền đúng pháp, đúng chiêu thức, đúng
kỹ thuật và đúng chức năng cơ chế tánh giác, ta sẽ nhận ra
giá trị thực tiễn của Thiền đối với đời sống con người.
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Những khả năng nói trên dựa vào nguyên lý “ tác động-tác
dụng”. Trong Thiền, nguyên lý “tác động- tác dụng” là một
nguyên lý thực tiễn. Tác động là cách làm. Tác dụng là hiệu
quả hay kết quả của cách làm. Làm đúng hưởng quả tốt. Làm
sai hưởng quả xấu. Nguyên lý này nằm trong phạm vi: “Hồi
đáp sinh học trong Thiền”. Tức là khi thực hành bất kỳ
chủ đề nào trong Thiền, hiệu quả của nó sẽ đưa đến xấu hay
tốt, lợi hay hại cho thân, tâm và trí tuệ tâm linh của chúng ta.
HỒI ĐÁP SINH HỌC TRONG THIỀN
Cơ thể chúng ta là cơ thể còn sống. Trong cơ thể này, tuyến
nội tiết và hệ thần kinh, nội tạng, cơ bắp đều có các chất
nước hóa học. Chất này được gọi là “ chất sinh hóa”
(biochemical substances). Chúng là những “nội tiết tố” tức
hormones. Chúng có khả năng làm cho thân đau bệnh hay khỏe
mạnh; tâm an vui hay chán nãn; ký ức mất: quên trước quên
sau hay phục hồi, hoặc nhớ dai.
Thực hành Thiền lâu năm, chúng tôi đã kinh nghiệm được
điều này. Sai, đưa đếnh bệnh. Ðúng, đưa đến khỏe mạnh.
THẾ NÀO LÀ ÐÚNG, THẾ NÀO LÀ SAI?
Ðúng là khi áp dụng các pháp trong Thiền do Phật hay Tổ
dạy, ta không cố gắng quá mức, không nỗ lực tối đa, không
tập trung tư tưởng vào đối tượng. Ta thực hành thong thả,
thư giãn, nhưng đều đặn; không bỏ sót thời khóa, dụng công
trong ngày và cũng không chuyên nặng về tư thế ngồi với
quyết chí “đì thân, đì tâm”. Càng đì thân, đì tâm, ta sẽ
không tránh khỏi bệnh tâm thể như cao máu, tiểu đường, béo
phì.
Ta thực hành trong b ốn tư thế: đi đứng, nằm, ngồi (ngồi
chơi) hay ngồi nghiêm chỉnh bằng những phương tiện do
Phật dạy theo trình độ căn bản. Ta áp dụng những cách: biết,
chỉ biết, biết rõ ràng đầy đủ (chánh niệm tỉnh giác), biết
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như thật trong b ốn oai nghi. Bằng cách này, ta sẽ đi thẳng
vào một trong các tánh trong cơ chế tánh giác. Ta không đi
lòng vòng. Không lấy đá đè cỏ. Không đì tâm, không đì thân.
Qua những cách thực hành như vậy, các chất nước hóa học sẽ
được tiết ra từ đối giao cảm thần kinh, từ vùng Dưới Ðồi, từ
trong các tuyến nội tiết, và từ trong cuống não như chất:
serotonin, melatonin, acetylcholine, endorphine, d opamine,
insulin, v.v...
Sai là áp dụng các pháp trong Thiền do Phật hay Tổ dạy mà
chúng ta cố gắng quá m ức, nỗ lực dụng công quá mức, tập
trung tư tưởng quá mức vào các chủ đề. Hoặc ta dùng ý thức,
ý căn hay trí năng méo mó để dụng công. Bằng cách này ta sẽ
tác động vào giao cảm thần kinh thường trực, đưa đến các
chất sinh hóa học xấu được tiết ra làm hại cơ thể chúng ta.
Thí dụ như: norepinephrine, epinephrine, cortisol, glucagon...
Tuy là một môn thuộc về tâm linh, nhưng Thiền là một môn
khoa học thực nghiệm. Vì khi chúng ta thực hành, toàn bộ tế
bào não, các định khu võ não, hệ thống viền não, hệ thống ký
ức, hệ thống thần kinh, hệ thống tuyến nội tiết đều bị tác
động đồng bộ theo hai nguyên tắc phản xạ: phản xạ giác
quan và phản xạ thụ động. Bằng giác quan để kích thích các
tánh trong cơ chế tánh giác gọi là “phản xạ giác quan”, bằng
nhận thức biết để kích thích tánh nhận thức trong vùng tam
giác của cơ chế tánh giác, gọi là “phản xạ thụ động”.
Phản xạ giác quan đưa đến ngộ. Phản xạ thụ động đưa đến
hoàn toàn chứng ngộ.
Từ cuối năm 1997, khi hướng dẫn thiền sinh thực tập thẳng
vào cơ chế tánh giác chúng tôi đã đưa ra những nguyên tắc
này.
Chúng tôi mong rằng khi học Thiền, quý vị cần nắm cho vững
nguyên lý “tác động-tác dụng” để tránh thực hành sai lạc.
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Muốn tìm hiểu thêm về những tài liệu học tập và sinh hoạt
của Thiền Tánh Không xin vui lòng vào những websites
dưới đây:
- Thiền viện Trung Ương:
www.tanhkhong.org
- Hội Thiền Tánh Không Ontario:
www.hoithientanhkhongontario.org
Muốn thỉnh sách và những tài liệu giảng dạy dưới đây của
Hòa Thượng Thích Thông Triệt và Ni Sư Thích Nữ Triệt
Như xin liên lạc với: Anh Thông Như, Anh Giác Thiện, Cô
Thanh Thắng, Chị Minh Tâm, Chị Diệu Hợp, Chị Huệ
Vân, Chị Như Anh.
□ SÁCH:
1.Tiến trình Tu Chứng của Đức Phật
2.Thiền và Kiến thức thời đại
□ DVD:
1. Khí Công Căn Bản
□ CD:
1. Giảng đại chúng Giới thiệu về Thiền Tánh Không
2. Khóa Thiền căn bản
3. Nghe tiếng chuông
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Tài liệu này tóm tắt sinh hoạt hàng tháng của thiền sinh Tánh Không
Toronto đã học qua các khóa học chính thức và được soạn thảo dựa
theo Thanh Qui và những tài liệu học tâp về Thiền và Khí Công Căn
Bản của Thiền viện Trung Ương và Hội Thiền Tánh Không California
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