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CĂN BẢN QUÁN THÂN TRÊN THÂN1
THEO TỨ NIỆM XỨ
Hoûi:

Kính thöa Thaày, sau möôøi ngaøy tu

taäp quaùn thaân treân thaân theo phaùp Töù Nieäm Xöù,
baûn thaân con gaëp trôû ngaïi vì thieáu caên baûn
nhieáp taâm vaø an truù taâm treân hôi thôû trong
thôøi gian toái thieåu 10 phuùt theo lôøi Thaày daïy,
neân ngoài tu Töù Nieäm Xöù khoâng ñaït keát quaû ñuùng
yeâu caàu. Vì vaäy, con kính xin Thaày cho con trôû
lui tu taäp ñeå nhieáp taâm cho ñöôïc treân hôi thôû vaø
tieán leân an truù taâm cho ñöôïc treân thaân haønh.
Sau khi hoaøn toaøn laøm chuû ñöôïc hai coâng haïnh
naøy, con seõ xin Thaày tu Töù Nieäm Xöù trôû laïi.
Ñaùp: ÔÛ ñaây mình môùi taäïp quaùn thaân, coi
quaùn ñöôïc hay khoâng. Noù quan troïng laø ôû chöõ
QUAÙN THAÂN. Quaùn thaân laø caûm giaùc toaøn
thaân chöù khoâng phaûi laø ñöùng ôû moät caùi ñieåm naøo
treân thaân, maø phaûi ôû toaøn thaân. Ñoù laø ñieàu quan
troïng cuûa söï tu taäp Töù Nieäm Xöù, “Quaùn thaân
treân thaân ñeå khaéc phuïc tham öu”.
Cuoán caåm nang naøy Thaày vieát döïa treân söï thöa hoûi cuûa tu
sinh tu taäp Töùc Nieäm Xöù trong lôùp hoïc Baùt Chaùnh Ñaïo - Lôùp Chaùnh
Kieán, 2005 - 2006 taïi Tu vieän Chôn Nhö
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Cho neân, khi quaùn ñöôïc thì noù nhieáp phuïc
ñöôïc nieäm, khoâng coøn moäït nieäm gì heát, bôûi vì
phaùp Töù Nieäm Xöù ñaëc bieät voâ cuøng. Môùi ñaàu
mình tu Töù Chaùnh Caàn, ngaên aùc dieät aùc thì laø
Ñònh Nieäm Hôi Thôû, Ñònh Saùng Suoát, Ñònh
Chaùnh Nieäm Tónh Giaùc vaø Ñònh Voâ Laäu, boán
phaùp ñuû trong ñoù, neân khi tôùi Töù Nieäm Xöù thì
noù ñaõ ly duïc ly aùc phaùp raát nhieàu, chæ coøn aùc
phaùp vi teá thoâi, vì vaäy maø khi treân thaân quaùn
thaân thì chæ caàn nhìn toång quaùt caùi thaân laø ñaõ
nhieáp phuïc heát taát caû moïi caùi. Noù quan troïng
nhö vaäy, cho neân caàn taäp quaùn cho ñöôïc, bôûi noù
ôû lôùp thöù 7 laø Chaùnh Nieäm, cho neân taäp phaûi
quaùn cho ñöôïc, maø neáu quaùn khoâng ñöôïc thì coi
nhö khoâng tu Töù Nieäm Xöù ñöôïc, maø noù phaûi tu
Töù Nieäm Xöù trong 4 oai nghi, bôûi Töù Nieäm Xöù
phaûi tu trong 4 oai nghi chöù khoâng theå chæ tu
trong moät oai nghi ñöôïc. Ñi, ñöùng, naèm ngoài ñeàu
quaùn ñöôïc heát, quaùn toaøn thaân.
Caùi maø con phaûi nhaâïn ra cho ñöôïc, quaùn
cho ñöôïc thì caùi ñoù raát quan troïng. Cho neân, baây
giôø con taäp ngoài con caûm giaùc heát toaøn thaân
cuûa con maø khoâng coù bò töôûng, thí duï mình nöông
vaøo hôi thôû maø neáu mình thaáy hôi thôû luoàn trong
thaân cuûa mình theá laø khoâng ñöôïc. Cuõng nhö
Thaày noùi mình duøng ñoâi maét nhìn ngoùn tay thì
mình thaáy töø ñaàu ngoùn tay tôùi chaân ngoùn tay.
Ñoù laø quaùn toaøn ngoùn tay cuûa mình. Quaùn thaân
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cuõng vaäy, nhöng mình khoâng cuùi xuoáng nhìn
thaân mình. Quaùn maø cöù cuùi xuoáng nhìn thaân
thì khoâng ñuùng laém, thaät söï ra mình nhìn xuoáng
thì maét mình thaáy caùi thaân.
Coøn khi mình caûm nhaän caùi thaân thì
mình thaáy caùi taâm noù quay voâ, coù caùi daïng taâm
quay voâ, do ñoù taâm mình khoâng phoùng daät,
noù quay voâ thì taâm khoâng phoùng daät. Noù quay
voâ quan saùt treân thaân suoát trong thôøi gian tu thì
noù nhieáp phuïc ñöôïc tham öu. Cho neân, taâm
khoâng phoùng daät laø taâm ñaõ nhieáp phuïc ñöôïc
tham öu, vì vaäy ñöùc Phaät noùi: “Ta thaønh
Chaùnh Giaùc laø nhôø taâm khoâng phoùng daät”.
Con thaáy caâu noùi naøy vaø khi con quan saùt caùi
thaân thì thaáy ñuùng nhö theá, caùi taâm quay voâ
thaät, noù nhìn caùi thaân cuûa noù, khoâng phaûi nhìn
baèng maét, nhöng mình ngoài bình thöôøng maø
mình caûm nhaän caùi thaân töùc laø caùi yù thöùc cuûa
mình nhaän ra toaøn dieän caùi thaân cuûa mình.
Töông töï vôùi hôi thôû, khi ñi mình cuõng nöông
vaøo böôùc ñi ñeå nhaän ra caùi thaân.
Thaày noùi nöông vaøo böôùc ñi thì khi mình
ñi, caùi thaân cuûa mình coù nhieàu söï chuyeån ñoäng
theo chuyeån ñoäng cuûa caùi chaân neân caûm giaùc
toaøn thaân raát deã. Cho neân, khi ta oâm phaùp Töù
Nieäm Xöù tu 1, 2, 3 giôø lieân tuïc maø khoâng bao giôø
coù moät nieäm naøo xaåy ra, noù an oån voâ cuøng. Khi
mình quaùn ñöôïc thì nhieáp vaøo thaân raát laø nhanh
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choùng. Nhöng khi quaùn khoâng ñöôïc thì nay traät
caùi naøy, mai traät caùi kia, roài khoå noåi thay vì
mình laáy caùi thaân haønh ñeå quaùn caùi rung ñoäng
cuûa caùi thaân, nhö lôøi ñöùc Phaät daïy: “Caûm giaùc
toaøn thaân toâi bieát toâi hít voâ; caûm giaùc toaøn
thaân toâi bieát toâi thôû ra”, hoaëc laø “Caûm giaùc
thaân haønh toâi bieát toâi hít voâ; caûm giaùc thaân
haønh toâi bieát toâi thôû ra”, töùc laø ñöùc Phaät ñaõ
gôïi yù cho mình bieát treân thaân quaùn thaân, thì
mình laïi hay cheá ra caùch naøy kia.
Nhö beân nöõ, theo caùc thö gôûi cho Thaày, thì
hoï phaàn nhieàu laø tu theo loái Chuyeån Phaùp Luaân
cuûa ngoaïi ñaïo, cöù daãn yù chaïy leân treân ñaàu, thôû
ra; roài chaïy xuoáng choã naøy choã kia, voøng voøng,
nhieàu khi laïi coøn taùc yù nöõa, taùc yù theo töôûng
luoàng hôi ñi tôùi ñaàu, chaân, ñaàu goái... ñaëng cho noù
nhôù. Caùch thöùc ñoù laø caùch thöùc Chuyeån Phaùp
Luaân cuûa ngoaïi ñaïo, khoâng phaûi laø phaùp cuûa ñöùc
Phaät. Khoâng ñöôïc! Taäp nhö vaäy ñaâu ñuùng. Thaày
baûo taäp phaûi caûm nhaän cho ñöôïc caùi toaøn thaân,
khoâng phaûi ñieåm naøy, ñieåm kia, cuõng khoâng phaûi
phaàn naøy phaàn khaùc. Taäp ñöôïc nhö vaäy thì môùi
tu Töù Nieäm Xöù ñöôïc, neáu khoâng ñöôïc thì trôû veà
tu taâm xaû.
Tu taâm xaû thì ngoài chôi maø coù nieäm gì, coù
chöôùng ngaïi gì thì mình ñuoåi nhö laø mình tu Töù
Nieäm Xöù treân 4 Chaùnh Caàn cho chaéc aên. Nhöng
khi noù yeân laëng thì noù quay voâ quan saùt thaân noù.
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Ñaàu tieân khi mình ngoài thì noù thaáy hôi thôû,
nhöng ñöøng coù baùm vaøo hôi thôû, baùm vaøo laø sai.
Thaáy hôi thôû thì maëc noù, chæ quan saùt treân
thaân maø thoâi. Theá thì cuõng gioáng nhö Töù Nieäm
Xöù. Nhöng phaûi bieát caùch ñeå ñöøng baùm vaøo hôi
thôû, chöù cöù baùm vaøo hôi thôû laø traät, laø bò öùc cheá.
Trong khi ñöôïc taâm yeân laëng thì taâm laïi bò öùc
cheá thì laïi sai, maø trong khi noù ñoäng maø mình
luùc naøo cuõng ñoäng ñeå ñuoåi caùi ñoäng ñoù thì cuõng
sai, khoâng ñuùng. Ñuoåi caùi ñoäng ñeå cho noù ñi vaøo
caùi tònh thanh thaûn, an laïc, voâ söï. Nhöng khi noù
thanh thaûn, an laïc, voâ söï roài thì noù ôû ñaâu? – Noù
phaûi ôû treân thaân noù, gioáng nhö trôû veà Töù Nieäm
Xöù, nhöng neáu khoâng bieát, thì chuùng ta laïi öùc
cheá taâm trong hôi thôû thì raát laø nguy hieåm.
Vaäy thì con tu Töù Nieäm Xöù nhö theá naøo
trình laïi cho Thaày bieát, roài con ngoài, Thaày laéng
nghe caùch con tu ñuùng hay khoâng? Bôûi vì khi
ngoài quaùn ñuùng thì noù khoâng nieäm, maø quaùn traät
thì coù nieäm, quaùn traät môùi coù nieäm. Quaùn traät laø
con bieát ngay lieàn.
Thí duï con ngoài 30 phuùt thì khoâng nieäm,
nhöng neáu con raùng hôn nöõa thì söùc cuûa con seõ
yeáu, khi quaùn yeáu thì seõ coù nieäm voâ. Hoaëc laø con
ngoài 2, 3 tieáng ñoàng hoà maø con thaáy coù hoân traàm
thuøy mieân töùc laø tu quaù söùc cuûa con neân khoâng
theå naøo con traùnh hoân traàm thuøy mieân ñöôïc. Do
ñoù taäp quaùn cuõng phaûi taêng leân daàn töø töø. Quaùn
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ñöôïc laâu tôùi ñaâu thì phaûi chuû ñoäng tôùi ñoù, töùc laø
chuû ñoäng nhieáp phuïc tham öu tôùi ñoù. Cho neân,
tu theo 4 oai nghi thì khoâng bao giôø coù söï moûi
meät, khoâng bao giôø coù söï teâ chaân hoaëc laø chöôùng
ngaïi naøo do caûm thoï khoå, chæ coù caûm thoï laïc thoâi,
caùc caûm thoï khoå khoâng coù.
Ñoù, treân Töù Nieäm Xöù laø phaûi tu taäp nhö
vaäy. Cho neân, khi tu tôùi ñaâu thì caùc con bieát tôùi
ñoù, tu ñöôïc hay khoâng ñöôïc laø bieát lieàn. Voâ Töù
Nieäm Xöù quaùn thaân treân thaân ñeå nhieáp phuïc
tham öu, khoâng bao giôø coøn tham öu, maø chæ coù
laïc, nhöng chuùng ta cuõng khoâng chaáp nhaän caùi
laïc maø queân caùi quaùn thaân, cho neân luùc naøo
cuõng ôû treân thaân, thaân luùc naøo cuõng hieän
tieàn. Vaø nhanh choùng laém, noù laø moät phaùp duy
nhaát maø ñi ñeán cöùu caùnh, chæ trong 7 ngaøy, 7
thaùng, 7 naêm.
Kinh noùi 7 naêm nhöng thaät ra khoâng tôùi 7
naêm ñaâu. Khi con nhieáp ñöôïc ñuùng 7 ngaøy taâm
thanh thaûn, an laïc voâ söï trong boán oai nghi ñi,
ñöùng, naèm, ngoài khoâng bò buoàn nguû, luoân luoân
tænh taùo maø thaáy an laïc, naèm xuoáng noù cuõng
khoâng nguû ñaâu, noù raát tænh maø taâm luùc naøo cuõng
ôû yeân treân thaân, thaáy töø treân ñaàu tôùi chaân raát
roõ, raát tænh, maø thaáy nhanh chöù khoâng phaûi thaáy
töø töø nhö khi mình ñi.
Noù quan saùt thaân y nhö moät ngoïn ñeøn töø
xa roïi chieáu vaøo thaân cuûa noù, thaáy roõ raøng toaøn
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thaân maø khi ñònh tónh caøng cao thì noù thaáy thaân
noù caøng roõ raøng hôn. Ñoù laø ñònh tónh, maø ñaõ
ñöôïc ñònh tónh thì taâm nhu nhuyeán deã söû duïng,
nghóa laø noù baùm chaët treân toaøn thaân ñeå quaùn thì
ñöông nhieân laø noù ñöôïc ñònh tónh roài. Cho neân,
noù ñaõ ñònh tónh thì phaûi nhu nhuyeán deã söû duïng,
chöù khoâng coøn khoù, vì vaäy maø noù coù ñuû Töù Thaàn
Tuùc.
Cho neân, baây giôø mình taäp quaùn, quaùn ñöôïc
roài thì mình môùi noái tieáp töø oai nghi naøy tôùi oai
nghi khaùc. Noái tieáp caùc oai nghi ñöôïc trong moät
giôø, ñeán hai giôø roài thì baét ñaàu keùo daøi, taêng thôøi
gian leân; coøn chöa ñuû söùc noái tieáp caùc oai nghi
nhö theá maø taêng thôøi gian leân thì coi chöøng.
Con quaùn thaân ñöôïc trong moãi oai nghi,
nghóa laø con quaùn thaân trong oai nghi ngoài trong
thôøi gian 30 phuùt ñöôïc roài thì con baét ñaàu taäp
quaùn thaân trong oai nghi ñi, roài ñöùng, roài naèm
cuõng ñöôïc 30 phuùt heát roài thì con baét ñaàu tu thay
ñoåi töø oai nghi naøy sang oai nghi khaùc. Cöù ngoài
5 phuùt thì con ñöùng daäy ñi 5 phuùt; ñöùng laïi 5
phuùt; naèm xuoáng 5 phuùt; luùc naøo cuõng giöõ taâm
treân thaân ñöôïc nhö vaäy; vaø cöù tieáp tuïc nhö vaäy
ñeå cho noù quaùn thaân treân thaân trong taát caû 4 oai
nghi cuûa noù, khoâng nhaát thieát theo moät thöù töï
naèm, ngoài, ñi, ñöùng naøo cuõng ñeàu quaùn thaân treân
thaân ñöôïc khoâng thay ñoåi, khoâng maát nieäm
thaân. Sau khi quaùn ñöôïc ñuû caû 4 oai nghi roài, noái
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keát ñöôïc ñuû caû 4 oai nghi roài thì luùc ñoù môùi baét
ñaàu taêng giôø, chöù chöa noái keát ñöôïc maø taêng giôø
laø sai. Khoâng ñöôïc, noù seõ loït vaøo trong töôûng
phaùp, noù traät ñi. Ñieàu chaùnh yeáu laø con phaûi bieát
quaùn vaø QUAÙN THAÂN cho ñöôïc, chöù khoâng theå
khoâng quaùn thaân ñöôïc, phaûi quaùn thaân cho roõ
raøng.
Baây giôø con trình baøy cho Thaày caùch thöùc
quaùn nhö theá naøo, nhö khi con ñi thì con caûm
nhaän toaøn thaân cuûa con töø treân ñaàu xuoáng tôùi
chaân nhö theá naøo, thaân rung ñoäng nhö theá naøo.
Khi con ñi muoán cho taâm chæ bieát caùi thaân
rung ñoäng thoâi thì con ñeå hai tay sau löng hoaëc
khoanh tay tröôùc buïng roài con ñi con seõ thaáy söï
rung ñoäng cuûa noù cuï theå vaø con chæ neân taäp laâu
nhaát laø nöûa giôø thoâi, ñöøng laâu hôn. Khi trong
nöûa giôø ñi ñoù maø thaáy luùc naøo cuõng quaùn thaân
ñöôïc, töùc laø ñi thaáy thaân maø khoâng coù moät nieäm
naøo khaùc xen voâ, noù nhieáp phuïc tham öu treân caùi
thaân cuûa noù trong khi ñi, noù khoâng bò hoân traàm
thuøy mieân, khoâng phoùng nieäm, khoâng phoùng daät,
noù coù moät traïng thaùi baát ñoäng yeân laëng, chæ caûm
nhaän roõ raøng söï rung ñoäng treân thaân thoâi thì
con ñaõ thaønh töïu ñöôïc quaùn thaân trong oai nghi
ñi.
Khi quaùn thaân trong oai nghi ñi ñaõ thaønh
töïu ñöôïc roài thì con môùi thay ñoåi qua oai nghi
ngoài, roài ñöùng, roài naèm. Vaø trong caû 4 oai nghi
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ñoù ñeàu y trang moät caùi quaùn thaân nhö vaäy heát
thì luùc ñoù môùi baét ñaàu taêng giôø leân.
Thaày cho caùc con tu quaùn chæ trong 30 phuùt
thoâi, ñöøng quaùn quaù nhieàu laâu. Quaùn quaù laâu
trong moät tö theá, sau ñoù caùc con thay ñoåi, caùc
con chöa coù naém chaët nhöõng caùi oai nghi khaùc
thì khi thay ñoåi laïi quaùn caùch khaùc, nhieàu caùch
quaùn quaù laø traät. Phaûi choïn laáy duy nhaát
moät söï quaùn cho ñuùng, chöù khoâng phaûi khi
mình ñi thì mình quaùn nhö vaày, khi mình ngoài
thì mình quaùn khaùc thì khoâng ñöôïc. Phaûi y
chang moät caùi quaùn thoâi thì noù môùi laø moät phaùp
ñoäc nhaát. Chöù moät laùt quaùn caùch naøy, laùt quaùn
caùch khaùc thì khoâng ñöôïc. Thaày nhaéc nhôû nhö
vaäy ñeå bieát nhôù vaø thöïc haønh cho ñuùng.
Ñuùng ra thì Thaày phaûi kieåm tra caùc con tu,
nhöng vì Thaày khoâng coù nhieàu thì giôø, vì muoán
kieåm tra thì Thaày cuõng phaûi maát ít nhaát moãi
ngöôøi moät tieáng ñeå taâm Thaày cuõng phaûi yeân laëng
laéng ñoïng môùi nghe, môùi theo doõi töøng taâm nieäm
cuûa maáy con. Thaày baây giôø phaûi vöøa traû lôøi thô,
vöøa traû lôøi caùc thaéc maéc cuûa caùc coâ, beân nam thì
ít chöù beân nöõ quaù nhieàu. Khoâng bieát quyù thaày tu
ra sao, Thaày nghó chaéc cuõng sai chöù khoâng ñuùng.
Nhieáp taâm ñaâu phaûi deã, vì noù nhieáp phuïc ñöôïc
thì noù phaûi khaéc phuïc ñöôïc tham öu lieàn. Mình
tu maø quaùn ñöôïc thaân thì nhieáp phuïc ñöôïc, quaùn
traät thì nhieáp phuïc khoâng ñöôïc, noù coù nieäm xeït
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ra. Maø coù nieäm khôûi laø coi chöøng quaùn sai, hoaëc
laø mình tu taäp quaù söùc cuûa mình, mình tu taäp
chöa ñöôïc nhuaàn nhuyeãn maø mình muoán daøi.
Mình thaáy ñöôïc an moät chuùt thì ñaõ lo taêng giôø
leân laø mình cuõng tham roài, khoâng ñuùng. Thí duï
Thaày cho 30 phuùt thì mình cöù tu 30 phuùt roài xaû
nghæ, roài chuùt nöõa mình tu tieáp 30 phuùt khaùc, coi
coù gioáng nhau hay khaùc nhau, ñöøng tu 30 phuùt
naøy mình quaùn nhö vaày maø 30 phuùt sau mình
laïi quaùn khaùc. Maø neáu quaùn ñuùng nhau nhö vaäy
heát thì Thaày seõ ñaëc caùch cho leân lôùp tu cao hôn.
Cho neân, con trình cho Thaày nghe caùch con
quaùn nhö theá naøo roài Thaày chaáp nhaän choã naøo
thì con veà cöù duy nhaát choã ñoù nhö theá maø tu taäp
vaø chæ tu taäp trong 30 phuùt thoâi. Sau khi tu 30
phuùt ñoù maø ñöôïc roài thì Thaày seõ chòu khoù ñeå ra
30 phuùt ñeå kieåm tra. Sau khi ñaõ thaáy con tu ñuùng
nhö theá roài thì Thaày seõ cho con thay ñoåi oai
nghi. Chöù ñöøng voäi! Nhieàu khi töï con thay ñoåi
oai nghi Thaày khoâng naém vöõng, khoâng bieát con
ñaõ nhieáp nhö theá naøo. Thaày caàn naém roõ taâm cuûa
con trong khi ñi roài môùi chaáp nhaän cho con thay
ñoåi oai nghi maø tu taäp. Baét ñaàu con ngoài, Thaày
theo doõi taâm cuûa con xem con quaùn caùi thaân con
coù gioáng y nhö khi con quaùn thaân con trong khi
con ñi khoâng? Gioáng thì Thaày chaáp nhaän maø
khoâng gioáng thì Thaày khoâng chaáp nhaän. Coù nhö
vaäy thì con seõ nhieáp phuïc ñöôïc.
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Tu 30 phuùt thì Thaày tin caùc con seõ laøm ñöôïc
khoâng coù nieäm. Quaùn bieát cho roõ caùi thaân cuûa
mình trong 30 phuùt thì khoâng nieäm. Mình khoâng
öùc cheá noù maø mình quaùn saùt thaân cuûa mình thoâi,
quaùn saùt ñöôïc vaø quaùn saùt ñuùng thì töï noù khoâng
coù nieäm khôûi ra xen voâ. Mình cöù bieát roõ töø treân
ñaàu tôùi chaân, töø chaân leân treân ñaàu theo hôi thôû
ñi ra, hôi thôû ñi voâ, maø khoâng phaûi laø Chuyeån
Phaùp Luaân.
Haàu heát ngöôøi ta Chuyeån Phaùp Luaân nhôø
nhieáp taâm maø ngöôøi ta khoâng voïng töôûng nhöng
laïi sanh ra töôûng, cho neân noù sai. Mình quaùn
nhö caùi ñeøn pha chieáu soi vaøo, caùi yù thöùc cuûa
mình soi vaøo noù thaáy toaøn thaân cuûa noù. Mình
khoâng theå naøo duøng con maét maø nhìn, cho neân
mình duøng caùi caûm nhaän, maø caûm nhaän thì chæ
coù söï rung ñoäng. Con hieåu choã Thaày muoán noùi
khoâng?
Tuy Thaày nhìn xuoáng nhö vaày nhöng Thaày
thaáy caû töø treân ñaàu xuoáng tôùi chaân. Con maét
Thaày nhìn nhö vaày nhöng khoâng phaûi Thaày thaáy
baèng maét maø caùi yù cuûa Thaày thaáy xuoáng tôùi döôùi
chaân, Thaày thaáy tôùi caùi maët cuûa Thaày nöõa. Caùi
thaáy maø Thaày nhìn vaày nhö caùi ñeøn pha noù soi
xuoáng. Neáu maét mình cöù nhìn xuoáng maø nhìn
hoaøi nhö vaày thì seõ hö thò löïc, moõi maét, bôûi vì
mình cöù nhìn chaêm chaêm vaøo thaân ñeå mình coù
caùi yù thaáy lieân tuïc toaøn thaân cuûa mình, chöù neáu
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC
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mình nhaùy maét thì noù laøm mình bò maát ñi moät
khoaûng thôøi gian khoâng thaáy thaân mình khi
nhaùy maét. Coøn ñaèng naøy mình caûm nhaän. Caùi
caûm nhaän luoân luoân coù, khoâng bò caùi gì laøm cho
söï caûm nhaän giaùn ñoaïn, tröø khi mình khoâng ñaït
söï nhieáp taâm vaø an truù taâm. Cho neân söï caûm
nhaän söï rung ñoäng cuûa thaân mình luoân luoân coù
maët theo hôi thôû. Mình khoâng thôû nhöng buoäc
noù phaûi coù hôi thôû. Khi mình ñi thì haønh töôùng
ñi raát thoâ, caùi rung ñoäng noù lôùn hôn, deã nhaän ra
caùc rung ñoäng ñoù. Caùi quaùn thaân khi ñi ñaõ nhaän
ra ñöôïc roài thì sau ñoù ñi tôùi caùi vi teá hôn, ñoù laø
caùi rung ñoäng nheï trong khi hít thôû luùc mình
ngoài seõ deã nhaän ra. Coøn caùi quan saùt thaân khi
ñi maø chöa nhaän ñöôïc thì Thaày thaáy caùi quan
saùt thaân khi ngoài vôùi rung ñoäng nheï thì khoù
nhaän ra, roài mình seõ bò töôûng, töôûng luoàng ñi
trong cô theå cuûa mình chöù mình chöa thaáy söï
rung ñoäng nheï cuûa noù. Mình phaûi kinh nghieäm
moïi tröôøng hôïp nhö theá ñeå bieát caùi khoù, caùi deã.
Cho neân, neáu ai môùi voâ maø muoán ngoài ñeå
quaùn thaân treân thaân thì ngöôøi ñoù deã sanh töôûng
theo nhöõng phaùp moân cuûa ngoaïi ñaïo. Thaày cuõng
bieát khi cho ñeà taøi quaùn thaân treân thaân maø ngoài
thì seõ deã bò töôûng, chæ coù ngöôøi sieâng ñi kinh
haønh thì ngöôøi ñoù khoù bò töôûng, khoâng bò töôûng,
bôûi caùi thaân khi ñi noù rung ñoäng deã daøng caûm
nhaän hôn. Neáu khi ñi maø khoâng nhaän ñöôïc caùi
thaân haønh thì ngöôøi ta coøn coù caùch ñi chaäm vaø
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maïnh, ñeå cho caùi thaân noù ñoäng cuï theå hôn, thaáy
roõ hôn ñeå caûm nhaän ñöôïc caùi rung ñoäng cuûa toaøn
thaân töø treân ñaàu cho tôùi döôùi chaân; caûm nhaän caùi
ñoä nghieâng cuûa thaân khi chaân dôû leân, böôùc chaân
ñöa tôùi, khi ñaët chaân xuoáng, thaønh ra caùi thaân
cuûa mình cöù bò luùc laéc saøng qua beân phaûi beân traùi
qua laïi, roài thaân nghieâng tôùi tröôùc khi ñaåy mình
ñi tôùi, caùi thaân cuûa mình khi chaân böôùc tôùi thì
noù ñöôïc ñöa leân cao roài chuyeån xuoáng thaáp theo
böôùc chaân. Noùi chung toaøn thaân mình töø treân
ñaàu coå, xuoáng tôùi thaân mình tay chaân ñeàu coù söï
chuyeån ñoäng rung chuyeån lieân tuïc trong moãi böôùc
ñi.
Cho neân, nhieáp taâm trong khi ñi kinh haønh
maø chæ coù moät caùi quaùn nhö vaäy vaø chuùng ta
thuaàn thuïc thì noù deã laém. Taäp moät thôøi gian moät
tuaàn leã thì chuùng ta seõ thuaàn thuïc. Sau ñoù tôùi
khi ngoài thì vôùi hôi thôû nheï nhaøng, mình khoâng
taäp trung maø mình vaãn thaáy ñoä rung cuûa cô theå,
bôûi caùi kia mình ñaõ taäp trung vaø sau khi noù ñaõ
ñònh tónh töùc laø noù ñaõ quaùn thaân quay voâ khoâng
coøn phoùng daät, luùc naøo noù cuõng quaùn thaân noù
ñöôïc thì noù ñaõ ñònh tónh treân thaân, cho neân keát
quaû tu taäp ñeán nhanh. Ñöùc Phaät noùi 7 ngaøy, 7
thaùng, 7 naêm. Ngöôøi naøo taäp ñuùng, sieâng naêng
ñuùng laø mau laém. Cuõng nhö mình tu Nhaát Daï
Hieàn, mình tu moät ngaøy maø noã löïc tu nhö vaäy
ñoù, vaø ngaøy naøo cuõng ñöôïc keát quaû nhö vaäy thì 7
ngaøy khoâng chöùng sao ñöôïc, noù laø tinh taán maø!
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Phaûi tinh taán, sieâng naêng treân phaùp tu, maø phaûi
tu ñuùng kìa. Tu sai thì laøm sao laøm ñöôïc?
Ñaáy, con cöù taäp daàn theo ñuùng nhö lôøi Thaày
daïy cho ñuû 4 oai nghi. Caùi naøo con cuõng quaùn
thaân cho ñuùng nhau thì thôøi gian con tu seõ
nhanh laém, caùc con seõ coù ñuû thaàn löïc, khoâng theå
naøo khoâng ñaït, nghóa laø trong taâm nhu nhuyeãn
deã söû duïng chöù khoâng theå khoâng. Maø tröôùc khi
taâm ñaït nhu nhuyeãn thì taâm ñaït söï ñònh tónh,
maø taâm ñònh tónh thì taâm phaûi ôû ñaâu? – Noù phaûi
ñònh tónh treân thaân cuûa noù, maø treân thaân thì
phaûi quaùn thaân chöù coøn quaùn gì khaùc, nhö vaäy
laø noù hôïp vôùi Töù Nieäm Xöù roài, treân thaân quaùn
thaân ñeå khaéc phuïc tham öu thì tham öu ñaâu coøn
treân ñoù nöõa? Noù nhieáp phuïc roài thì noù khoâng
coøn. Cho neân, töø choã naøy suy ra nhöõng lôøi Phaät
daïy noù hôïp nhau ôû treân Töù Nieäm Xöù raát cuï theå.
Thì baây giôø ngay ñaây mình phaûi taäp töùc laø taäp
quaùn, maø quaùn ñöôïc roài thì laàn löôït noù seõ ñi ñeán
ñònh tónh, maø noù ñònh tónh thì noù khoâng phoùng
daät, thì noù phaûi nhu nhuyeãn deã söû duïng.
Nghe thì thaáy nhö khoù tu nhöng mình
sieâng naêng taäp, taäp ñuùng thì khoâng khoù ñaâu.
Caùi caên baûn cuûa con theo Thaày thieát nghó
nhö vaày: Taïi caùc con ham chöù caùc con cöù tu moät
phuùt cho nhieáp taâm, cho an truù taâm vaøo hôi thôû
hay böôùc ñi kinh haønh roài nghæ 3, 4 phuùt cuõng
ñöôïc, roài tu laïi moät phuùt khaùc; chöøng naøo nhuaàn
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nhuyeãn ñeå voâ moät phuùt laø voâ ngay, khoâng coøn
traät vuoät, voâ thaät deã daøng, töï nhieân, nhanh
choùng, ñuùng yù, nghóa laø caùch thöùc nhieáp trong
hôi thôû ñoù laø moät hôi thôû gioáng nhau, chöù khoâng
phaûi nhö baây giôø coù con moät phuùt thì hôi thôû daøi,
moät phuùt khaùc thì hôi thôû ngaén, caùi naøo cuõng
cho laø moät phuùt ñöôïc maø moät phuùt ñoù thì luùc vaày
luùc khaùc thì khoâng ñuùng.
Ñöùc Phaät ñaõ daïy: “Hít voâ daøi toâi bieát toâi
hít voâ daøi; thôû ra daøi toâi bieát toâi thôû ra daøi”
hay “Hít voâ ngaén toâi bieát toâi hít voâ ngaén; thôû
ra ngaén toâi bieát toâi thôû ra ngaén”, ñoù laø truï
trong hôi thôû ñeå an truù trong moät phuùt. Heã hôi
thôû daøi thì luùc naøo cuõng daøi, maø hôi thôû ngaén thì
luùc naøo cuõng ngaén, chöù khoâng theå luùc vaày luùc
khaùc ñöôïc, khoâng theå loän xoän ñöôïc. Ngöôøi naøo
hôi thôû an truù cuõng phaûi nhaát ñònh chæ coù moät
hôi thôû ñoù thoâi, hoaëc daøi, hoaëc ngaén maø thoâi; luùc
naøo cuõng laø hôi thôû ñoù toâi thôû voâ toâi nhieáp cho
ñöôïc. Ñöøng coù thay ñoåi hôi thôû ñoù. Do ñoù phaûi
choïn laáy moät hôi thôû cho ñöôïc coá ñònh, khoâng
coøn thay ñoåi nöõa, sau ñoù môùi tôùi ñeà muïc khaùc.
Theo Ñònh Nieäm Hôi Thôû thì tôùi “Caûm giaùc
toaøn thaân toâi bieát toâi hít voâ; caûm giaùc toaøn
thaân toâi bieát toâi thôû ra”, ñoù laø ñeà muïc ñeå
höôùng daãn cho chuùng ta ñi vaøo quaùn Töù Nieäm
Xöù.
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Vaán ñeà quan troïng laø ôû choã tu. Tu laøm sao
ñeå phaûi nhieáp taâm vaø an truù taâm cho ñöôïc hoaëc
laø trong böôùc ñi hoaëc laø trong hôi thôû roài ñi vaøo
caùi thaân haønh nieäm maø tu taäp. Thaân haønh nieäm,
caùi nieäm chaân chaùnh cuûa thaân, maø mình tu taäp
ñöôïc nhieáp taâm an truù taâm ñöôïc thì laàn löôït
nhöõng caùi khaùc mình deã daøng tu laém, nhöng neáu
mình tham cöù thaáy hôi ñöôïc laø mình taêng leân.
Khoâng ñöôïc taêng nhö vaäy. Mình phaûi tu taäp chæ
moâït phuùt thoâi trong caùi phaùp ñoù moät hoaëc hai
tuaàn leã, tu cho nhuaàn nhuyeãn moät phuùt cho ñaït
ñöôïc, luùc naøo cuõng chæ moät phuùt thoâi chöù ñöøng coù
theâm, ñöøng coù taêng leân hai ba phuùt.
Caùc con coù caùi sai laø cöù thaáy noù khoâng nieäm,
hôi ñöôïc moät hai laàn laø caùc con töï taêng leân ba
boán phuùt lieân tuïc. Trong khi ñuùng ra phaûi tu moät
thôøi gian cho noù nhuaàn nhuyeãn, thaät nhuaàn
nhuyeãn. Trong moät phuùt ñoù mình thaáy luùc naøo
cuõng tu laø ñöôïc, nhieáp voâ laø ñöôïc khoâng coù traät
vuoät. Vaø khi tu ñöôïc moät tuaàn leã roài, baát kyø luùc
naøo thaáy coù hôi hoân traàm thì mình ngoài laïi hít
thôû moät caùi laø tænh bô lieàn töùc laø mình ñaõ nhieáp
ñöôïc, an truù ñöôïc roài, taâm khoâng coøn môø mòt.
Neáu mình nhieáp maø khoâng phaù ñöôïc hoân traàm
thì mình coøn bò môø. Mình chæ tu moät phuùt thoâi
maø moät phuùt noù muoán hoân traàm löø ñöø, muoán
buoàn nguû thì mình nhieáp taâm voâ, laø an truù voâ
lieàn bôûi vì mình taäp nhieáp taâm vaø an truù. Khi
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nhieáp taâm vaø an truù ñöôïc roài thì Thaày noùi quaù
hay, noù seõ phaù hoân traàm lieàn töùc khaéc.
Khi treân Töù Nieäm Xöù tu taäp coù caên baûn nhö
vaäy thì chæ nhìn thaân cuûa noù moät caùi thì taát caû
caùc aùc phaùp khaùc ñeàu bò nhieáp phuïc heát, noù
khoâng coøn tôùi lui ñöôïc caùi taâm cuûa con nöõa, cho
neân noù saùng nhö ngoïn ñeøn soi, ñoù laø Chaùnh
Nieäm Tónh Giaùc. Noù quaù tónh roài, noù khoâng coøn
meâ môø. Coøn mình tu luùc tónh luùc meâ nhö caùc con
hieän giôø thì roõ raøng laø coøn daãm chaân taïi choã roài,
mình khoâng laøm chuû. Tu taäp caùi phaùp maø mình
vaãn coøn bò caùc löïc cuûa si meâ, hay löïc cuûa tham,
saân, si ñeàu aäp voâ cho neân mình môùi coù voïng
nieäm, töùc laø mình thieáu tónh, bò môø mòt cho neân
môùi bò aùc phaùp xaâm chieám voâ ñöôïc. Coøn ñaèng
naøy mình nhieáp taâm roài an truù taâm, noù quaù tónh
môùi ñöôïc vaäy chöù.
Ngöôøi ta ñaâu daïy mình tu nhieàu, tu nhieàu
laø tu quaù söùc, tu khoâng coù noåi. Thaày daïy tu moät
phuùt thì taäp moät phuùt, moät phuùt taäp cho thuaàn
thuïc ñi. Ñaèng naøy cöù thaáy vöøa ñöôïc thì taêng leân.
Söùc mình ñaâu phaûi söùc thaàn maø taêng leân nhieàu
vaäy.
Baây giôø caùc con phaûi boû thoùi quen luùc naøo
cuõng muoán taêng giôø tu leân trong khi chöa tu ñöôïc
nhuaàn nhuyeãn. Phaûi tu caên baûn laïi, moät phuùt laø
moät phuùt nhuaàn nhuyeãn, hai phuùt laø hai phuùt
nhuaàn nhuyeãn cho ñeán möôøi phuùt laø möôøi phuùt
TRƯỞNG LÃO THÍCH THÔNG LẠC

19

CĂN BẢN QUÁN THÂN TRÊN THÂN THEO TỨ NIỆM XỨ

nhuaàn nhuyeãn. Baây giôø caùc con ñang böôùc qua
giai ñoaïn Töù Nieäm Xöù roài thì caùc con phaûi coù caên
baûn chöù khoâng coù caên baûn thì khoâng ñöôïc. Maø
caên baûn thì baây giôø mình nhìn laïi mình ñang ôû
treân ñeà muïc thöù ba vaø ñeà muïc thöù tö cuûa Ñònh
Nieäm Hôi Thôû: “Caûm giaùc toaøn thaân toâi bieát
toâi hít voâ; caûm giaùc toaøn thaân toâi bieát toâi
thôû ra” töùc laø quaùn thaân chöù coù khaùc gì. Maø
muoán quaùn ñöôïc thì mình: “Hít voâ toâi bieát toâi
hít voâ; thôû ra toâi bieát toâi thôû ra” moät phuùt
nhieáp taâm vaø an truù taâm cho ñöôïc. Maø khi ñaõ
nhieáp taâm vaø an truù taâm ñöôïc thì gioáng nhö ñieàu
Thaày noùi “Ñöùng ôû treân loâ coát maø nhìn
xuoáng”, töùc laø thaáy toaøn dieän thaân vaø hôi thôû
cuûa noù chöù, nhö vaäy mình nöông vaøo hôi thôû chöù
mình ñaâu truï noù. Mình an truù trong hôi thôû roài
mình baét ñaàu quaùn soi vaøo trong thaân theå mình
coi caùi thaân theå cuûa mình, chöù mình ñaâu keït vaøo
trong hôi thôû ñaâu maø bò öùc cheá. Con thaáy chöa,
chæ moät phuùt ñöôïc roài thì chæ caàn soi laïi quaùn
thaân, chæ quaùn thaân thoâi, thì Thaày thaáy seõ toaøn
dieän coù keát quaû, maø khoâng bò öùc cheá chuùt naøo
heát.
Thaät söï ñaây laø caùi lôùp ñaøo taïo, caùc con chæ
caàn laøm ñuùng theo söï chæ daïy thì chaéc chaén caùc
con seõ ñaït ñöôïc keát quaû lieàn, khoâng theå sai traät
ñöôïc vì chöông trình cuûa ñaïo Phaät laø Ñaïo Ñeá, ñoù
laø chaân lyù, khoâng coù theå daïy cho ngöôøi thì ñöôïc
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ngöôøi thì khoâng. Khi ngöôøi ñoù chòu sieâng naêng
tinh caàn, chòu tu thoâi thì ngöôøi ñoù phaûi ñöôïc. Cho
neân, ñöùc Phaät môùi tuyeân boá: “Treân trôøi döôùi
trôøi, con ngöôøi laø duy nhaát laøm chuû sanh,
giaø, beänh, cheát”. Chæ coù con ngöôøi môùi laøm ñöôïc
nhöng phaûi laø ngöôøi laøm ñuùng, chöù laøm sai thì
laøm sao maø ñöôïc. Maø laøm ñuùng thì chaân lyù naøy
daïy thöïc teá chöù ñaâu daïy mô hoà, noù raát roõ raøng.
Khi Thaày trieån khai roài thì noù raát roõ, maø Thaày
ñöa vaøo ñaâu thì ñöùc Phaät daïy y nhö vaäy.
Con thaáy nhö “Quaùn thaân treân thaân ñeå
nhieáp phuïc tham öu”, caû moät caâu nhö vaäy maø
töø laâu nay hoï nghó sai chöù Thaày hieåu mình quaùn
thaân ñöôïc thì mình nhieáp phuïc ñöôïc tham öu thì
ñaâu phaûi laø ngoài ñoù maø quaùn naøy kia nöõa ñaâu,
chæ caàn quan saùt ñöôïc caùi thaân cuûa mình laø nhieáp
phuïc ñöôïc tham öu. Caùi ñoù quaù roõ raøng roài. Maø
muoán quaùn ñöôïc thaân naøy thì phaûi ôû treân Ñònh
Nieäm Hôi Thôû maø quan saùt. Con thaáy ñuùng nhö
vaäy khoâng, con thaáy ñöùc Phaät quaù hôïp lyù phaûi
khoâng, caùi phaùp naøy lyù leõ quaù chaët cheõ khoâng
sai traät, khoâng keõ hôõ, noù laø moät heä thoáng ñi vaøo
thì chuùng ta ñaït ñöôïc keát quaû cuûa noù moät caùch
cuï theå. Theá maø chuùng ta cöù tu töøng phaùp rôøi raïc
thì thöû hoûi lôïi ích gì, phaùp ñoù daãn mình tôùi ñaâu.
Noù coù chaân rít ñeå noái lieàn caùc phaùp laïi. Nhö con
thaáy Töù Nieäm Xöù noái lieàn vôùi Thaát Giaùc Chi,
Thaát Giaùc Chi noái lieàn vôùi Tam Minh. Noù noái
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lieàn chaân rít nhau trong ñoù, chöù ñaâu phaûi noù rôøi
raïc ra.
Caùi lyù leõ roõ raøng nhö vaäy ñoù maø daïy thì caùc
con coù caùi thoùi quen cöù töï mình taêng leân taêng
leân. Caùi naøy chöa coù thuaàn, moät phuùt chöa nhieáp
taâm, chöa an truù ñöôïc, noù môùi ñöôïc coù chuùt chuùt
thoâi thì ñaõ lo taêng leân, noù hoûng chaân roài, noù chöa
coù nhuaàn nhuyeãn. Tu thì phaûi nhuaàn nhuyeãn
chöù, noù phaûi nhu nhuyeãn môùi ñöôïc chöù, coøn ñaây
chöa coù ñöôïc nhuaàn nhuyeãn maø cöù muoán mau cho
mau, cöù muoán cho 30 phuùt, moät giôø, hai giôø, ngoài
cuõng vaäy, ñi cuõng vaäy. Khoâng ñöôïc laøm theá! Tu
laø phaûi thaáy chaát löôïng cuûa söï nhieáp taâm ñoù.
Caùc con phaûi trôû veà caên baûn laïi, moâït phuùt
phaûi laø moät phuùt nhieáp taâm vaø an truù taâm cho
ñöôïc. Ñoù laø caên baûn nhaát cuûa giai ñoaïn chuùng ta
baét ñaàu sau naøy, vaø ñoàng thôøi nhöõng Ñònh Voâ
Laäu caàn phaûi thoâng suoát “Nhöõng gì caàn thoâng
suoát phaûi thoâng suoát”, chöa thoâng suoát thì
laøm sao maø xaû. Trong khi mình chæ coù nhieáp taâm
vaø an truù ñöôïc trong coù moät phuùt thoâi thì coøn
bieát bao nhieâu caùi voïng nieäm, cho duø chuùng ta
ngoài chôi thoâi thì voïng nieäm cuõng ñeán vôùi chuùng
ta roài. Chuùng ta khoâng nhieáp, khoâng an truù maø
ñaõ coù voïng nieäm roài, maø nhöõng voïng nieäm ñoù thì
chæ Ñònh Voâ Laäu môùi queùt noù. Trong khi chuùng
ta caàn taäp cho an truù ñeå sau ñoù chuùng ta chuyeån
noù qua treân Töù Nieäm Xöù maø quaùn, thì luùc baáy
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giôø töï caùi quaùn ñoù seõ nhieáp phuïc tham öu. Coøn
baây giôø chuùng ta nhôø Ñònh Voâ Laäu, laø caùi tri kieán
cuûa chuùng ta ñeå xaû taát caû caùc tham öu, chöù khoâng
thì chuùng ta chaïy theo duïc laïc, phaïm giôùi heát.
Cho neân, caùi Chaùnh kieán nhôø caùi tri kieán ñoù maø
noù xaû taâm chuùng ta raát nhieàu ñeå taâm chuùng ta
thanh tònh. Khi taâm thanh tònh thì choã nhieáp
taâm, an truù naøy môùi vöõng chaéc. Hai caùi chaân rít
noù hôïp nhau ñeå noù an truù cho ñöôïc, coøn neáu mình
khoâng xaû taâm thì caùi an truù naøy khoâng ñöôïc.
Thaày daïy caùc con xaû taâm ñöôïc thì an truù
ñöôïc, an truù ñöôïc thì xaû taâm ñöôïc, noù nhö hai caùi
chaân rít quaán chaët nhau. Maø caùi naøy ñöôïc thuaàn
thuïc roài mình baét ñaàu quaùn thaân thì raát toát. Cho
neân, khi noù ñöôïc roài thì caùc con seõ nhaâïn ra ñöôïc
hôi thôû daøi hay hôi thôû ngaén ôû treân choã nhieáp
taâm an truù taâm quaù cuï theå. Bôûi vì, trong khi con
nhieáp taâm an truù taâm, con thaáy roõ hôi thôû naøo
thì con seõ nhieáp taâm an truù luùc naøo cuõng ñöôïc,
ñoù laø hôi thôû daøi hay hôi thôû ngaén nhö theá naøo.
Khi con nhieáp taâm vaø an truù ñöôïc thuaàn thuïc thì
con nhaän ra ñöôïc hôi thôû ñoù cuûa con lieàn. Heã con
voâ hôi thôû ñoù thì con nhieáp taâm an truù lieàn. Ñoù
laø caùch thöùc con chuû ñoäng. Caùi hôi thôû noù lôïi ích
raát lôùn bôûi vì noù laø caùi ñöôøng daây hôi thôû ñeå
mình naém voâ an truù laø voâ lieàn.
Baây giôø con chöa bieát caùi hôi thôû naøo seõ
nhieáp taâm vaø an truù ñöôïc thì nhö theá con maát
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caên baûn roài. Caùi ñoù quaù roõ raøng cuï theå, mình
khoâng bieát caùi hôi thôû naøo mình nhieáp taâm an
truù ñöôïc, cho neân voâ ñoù cöù laùt thôû daøi, laùt thôû
ngaén; laùt thôû vaày, laùt thôû khaùc, ñuû caùc hôi thôû
heát thì laøm sao ñöôïc, laøm sao maø goïi laø nhieáp
taâm an truù? Mình phaûi choïn laáy moät hôi thôû maø
khi mình tu taäp nhieáp taâm an truù thì thaáy hôi
thôû naøy voâ ñöôïc mau maén maø deã nhieáp taâm an
truù trong moät phuùt. Moät phuùt noù coù ñuû thôøi gian
ñeå chuùng ta nhaän ñöôïc caùi hôi thôû ñoù, nghóa laø
cöù thôû hôi thôû ñoù thì baét ñaàu nhieáp taâm an truù
lieàn. Nhö theá hôi thôû ñoù chính laø ñöôøng daây cho
mình vaøo nhieáp taâm. Cho neân, con chæ caàn nhìn
hôi thôû vaø caùi thaân cuûa con, con quaùn ñöôïc lieàn
thì luùc baáy giôø seõ deã cho con, coøn baây giôø thì con
phaûi taäp quaùn baèng caùch naøy hay caùch khaùc.
Caên baûn an truù: Thaáy ñöôïc hôi thôû ñöôøng
daây, bieát hôi thôû ñoù daøi hoaëc laø hôi thôû ñoù ngaén
nhö theá naøo, hoaëc hôi thôû ñoù nheï caùi taàm voùc ra
sao, sau ñoù baát kyø luùc naøo con voâ con cuõng
thôû ngay lieàn caùi hôi thôû ñoù, taäp ngay lieàn
caùi hôi thôû ñoù. Caên baûn moät phuùt nhieáp taâm
an truù cho ñöôïc trong hôi thôû naøy.

Phaàn döôùi ñaây ñöôïc trích töø saùch “Baäc
Tam Minh Daïy Luyeän Taâm Tónh Giaùc” lieân
quan tôùi ñeà muïc soá 3 ÑNHT vaø tu taäp theo
ÑNHT khaùc vôùi tu taäp trong Töù Nieäm Xöù,
nhöng neáu ai chöa bieát caùch tu ñeà muïc naøy
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theo hôi thôû thì nhöõng giaûi thích theo saùch
naøy coù theå giuùp ích cho vò naøy tu hôi thôû.
Trong khi taùc yù ñeà muïc thöù ba: “Caûm
giaùc toaøn thaân toâi bieát toâi hít voâ; caûm giaùc
toaøn thaân toâi bieát toâi thôû ra” thì con nín
thôû; taùc yù xong trong khi hít thôû con duøng taâm
con queùt töø treân ñaàu xuoáng tôùi chaân xem coù
caûm thoï gì. Neáu khoâng coù caûm thoï gì thì ñoù laø
caûm thoï baát laïc baát khoå, coøn neáu coù ñau nhöùc
choã naøo thì ñoù laø caûm thoï khoå thì mình cuõng
chæ ghi nhaän thoâi, töùc laø bieát thoâi, khoâng laøm
gì heát, coù theá naøo mình ghi nhaän nhö vaäy,
mình chæ thaáy coù caûm giaùc cuûa mình raát roõ
raøng. Döôøng nhö laø khi con taäp luyeän nhö vaäy
con thaáy taâm con queùt töø treân ñaàu xuoáng tôùi
chaân theo hôi thôû.
Baây giôø mình chæ ghi nhaän thoâi, baát kyø
hieän töôïng gì, caûm giaùc gì xaåy ra taïi ñaâu treân
thaân mình, töø ñaàu coå xuoáng tay chaân, thaân
mình, con chæ ghi nhaän caûm giaùc ñoù, duø ñoù laø
caûm thoï gì.
Thí duï baây giôø con nöông vaøo hôi thôû hít
voâ maø caûm giaùc töø treân ñaàu xuoáng tôùi chaân,
con caûm nhö taâm con töø treân queùt xuoáng. Neáu
mình khoâng caûm thaáy gì heát, mình cuõng khoâng
caûm nhaän gì heát, thì mình ghi nhaâän khoâng coù.
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Coøn khi mình thaáy coù caûm nhaän gì thì mình
ghi nhaän coù; khi khoâng thì mình ghi nhaän
khoâng. Coù laïc hay coù khoå hay coù khoâng laïc
khoâng khoå, ñoù laø con caûm nhaän nhö vaäy. Coi
nhö môùi ñaàu taäp nhö vaäy. Khi taäp ñaõ quen roài
thì con seõ caûm thaáy nhö coù moät luoàng soùng
chaïy leân chaïy xuoáng nhö theá naøy. Nhö moät laøn
soùng, ta caûm giaùc nhö theá, trôû thaønh moät luoàng
soùng. Nhöng coi chöøng khoâng kheùo thì noù laïi
trôû thaønh töôûng.
Thaày noùi töông töï nhö caùc con laáy maét
nhìn töø treân xuoáng döôùi theo hôi thôû vaøo, roài
ngoù töø döôùi leân treân theo hôi thôû ra. Nhöng
nhieàu khi mình laïi coù caûm giaùc ngöôïc höôùng,
hít vaøo thì coù caûm giaùc luoàng soùng töø döôùi chaïy
leân treân, thôû ra thì caûm giaùc luoàng soùng chaïy
töø treân xuoáng. Caûm giaùc nhö vaäy, nhö moät
luoàng soùng. Caùi taâm mình khoâng baùm vaøo ñaâu
heát maø chæ bieát caùi hôi thôû voâ ra.
Khoâng kheùo thì hôi thôû trôû thaønh hôi thôû
töôûng, cho neân töøng luùc mình thay ñoåi caûm
giaùc ñoù. Thí duï nhö sau moät luùc taäp trung trong
ngöôøi, roài sau moät luùc khaùc laïi nhìn ra ngoaøi
nhöng vaãn nöông vaøo hôi thôû. Laøm nhö vaäy
thì caùi töôûng seõ bieán maát.
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Mình phaûi thieän xaûo kheùo leùo ñeå taäp
luyeän. Qua kinh nghieäm cuûa Thaày, Thaày noùi
ñeå con bieát, roài trong khi taäp luyeän con thieän
xaûo theo ñaëc töôùng cuûa con ñeå caûm nhaän thaân
cho roõ raøng, con seõ caûm nhaän thaân con raát roõ
raøng maø khoâng bò töôûng. Hoài Thaày taäp luyeän,
khi caûm nhaän thaân theo ñeà muïc naøy Thaày thaáy
hôi khoù vì luùc ñoù khi Thaày hít voâ thì caûm nhaän
theo hôi thôû thaáy nhö luoàng soùng töø döôùi naøy
ñi leân, roài töø treân ñi xuoáng theo hôi thôû ra, laøm
nhö ngoài voõng ñu ñöa nheø nheï. Taát caû nhöõng
gì xaåy ra treân thaân, mình thaáy bieát raát roõ, ghi
nhaän raát roõ, nhöng khoâng kheùo seõ bò töôûng.
Duøng hôi thôû theo ñaëc töôùng cuûa mình.
Hôi thôû chaäm thì mình thaáy luoàng soùng deã
daøng, coøn hôi thôû ngaén thì khoù hôn vì hôi thôû
ngaén thì thôøi gian hít vaøo vaø thôû ra nhanh,
caûm nhaän khoù. Coøn hôi thôû chaäm chaäm töø töø
thì caûm giaùc ñoù hieän ra raát roõ, noù cuõng töø töø
chaàm chaäm. Con thôû hít chaäm seõ thaáy noù ñi töø
töø, coøn khi con hít thôû nhanh thì caûm giaùc ñoù
nhanh neân con khoù caûm nhaän.
Ñoù laø luùc ñaàu môùi taäp luyeän chöù coøn taäp
luyeän laâu quen roài thì duø hôi thôû daøi hay ngaén
cuõng ghi nhaän caùc caûm giaùc deã daøng thoâi.
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Ñeà muïc “Caûm giaùc toaøn thaân” thì ngöôøi
taäp luyeän hít voâ caûm giaùc thaân cuûa mình. Caùi
naøy raát quan troïng maø ít ngöôøi hieåu ñeán. Baèng
caùch naøo maø caûm giaùc toaøn thaân? Baèng caùch
taùc yù theo töøng hôi thôû nhö theá naøo ñeå mình
caûm nhaän toaøn theå thaân cuûa mình, coi nhö
mình coù söï chuû ñoäng ñieàu khieån caùi thaân vaø
caùi taâm cuûa mình. Thí duï, ñeå caûm giaùc toaøn
thaân cuûa Thaày thì Thaày nhaéc theá naøy: “Caùi
taâm haõy theo doõi töøng hôi thôû khaép trong
cô theå noù ñi!”. Roài Thaày hít voâ coi thöû noù ra
sao, hít voâ thôû ra laàn thöù nhaát, laàn thöù hai,
laàn thöù ba, laàn thöù tö, laàn thöù naêm. Roài nhaéc
laïi caâu taùc yù moät laàn nöõa. Ñoù laø caùch thöùc huaán
luyeän nhö laø huaán luyeän voi, nhö ñöùc Phaät ñaõ
noùi. Neáu mình khoâng nhaéc thì coù moät nieäm
khaùc xen voâ. Cho neân, “caûm giaùc toaøn thaân”
khoâng phaûi laø ngoài maø caûm giaùc suoâng ñaâu maø
caû vaán ñeà duøng yù thöùc cuûa ta ñieàu khieån caû
thaân vaø hôi thôû. Mình phaûi daãn noù, nhieáp phuïc
taâm ñeå laàn laàn cho noù quen ñi, sau ñoù mình hít
voâ thôû ra thì thaáy caûm giaùc roõ raøng. Khi mình
daãn nhö vaäy thì suoát thôøi gian coù theå tö duy
ñeå daãn noù töøng chuùt töøng chuùt. “AØ, caùi thaân vaø
caùi hôi thôû naøy phaûi theo doõi saùt nghe!” - “Hít
voâ” - “Thôû ra”, mình cöù nhieáp ghi vaøo trong ñoù,
mình cöù noùi thaàm thaàm trong ñoù, nhöng maø
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caùi ñoù laø caùi chuû ñoäng yù thöùc cuûa mình ñeå cho
caûm giaùc ñöôïc caùi thaân theo hôi thôû. Khi taäp
luyeän ñöôïc nhö vaäy roài thì raát tuyeät vôøi laø suoát
thôøi gian 30 phuùt khoâng nieäm khôûi, töùc laø
nhieáp phuïc ñöôïc taâm. Ñoù laø giai ñoaïn thöù nhaát.
Khi nhieáp phuïc laàn thöù hai thì caùi yù cuûa
mình phaûi daãn 10 laàn, nhöng sau ñoù töø töø giaûm
xuoáng 9, 8, 7, ... cho ñeán khi chæ caàn nhaéc moät
laàn thoâi thì noù ñaõ nhieáp phuïc ñöôïc. Khi ñaõ
nhieáp phuïc ñöôïc nhö vaäy roài vaø khoâng coøn caàn
phaûi daãn noù nöõa thì noù seõ coù moïât traïng thaùi
an tònh. Noù coù traïng thaùi an nhöng chöa thaät
söï an ñaâu, sau ñoù môùi baét ñaàu daãn an voâ töùc laø
taäp luyeän tôùi ñeà muïc 4.
-------
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