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GIỚI THIỆU

Những hiểm họa đối với sức khỏe đến với chúng ta dưới rất nhiều lốt vỏ. 
Theo tổ chức Y tế thế giới WHO, mỗi năm có tới 36 triệu người chết vì các 
bệnh không truyền nhiễm (NCD-Non-communicable Diseases). 1 Một trong 
số những căn bệnh nghiêm trọng nhất đó là ung thư, các bệnh về tim mạch, 
các bệnh đường hô hấp và bệnh tiểu đường. các bác sĩ đã chỉ ra rằng, rất 
nhiều trong số các bệnh không gây truyền nhiễm này là hoàn toàn có thể 
phòng ngừa được bằng cách thay đổi thói quen sinh hoạt cũng như thái độ 
sống. Đã có những thời gian, các nhà dược học có xu hướng quá đề cao mặt 
sức khỏe sinh lí mà xao lãng khía cạnh sức khỏe tinh thần của con người. 
Tuy nhiên, ngày nay sức khỏe tinh thần đã được chú trọng như là một bộ 
phận cấu thành quan trọng của sức khỏe con người. các nhà khoa học đã 
phát hiện ra rằng thể trạng tinh thần có những ảnh hưởng nhất định, cả về 
trực tiếp lẫn gián tiếp đối với rất nhiều các căn bệnh, và hơn thế, việc giữ 
cho tinh thần luôn khỏe mạnh có tác dụng phòng ngừa các chứng bệnh trên. 

(*) Giảng viên Đại học Bhiksu Sri Lanka, Anuradhapura, Sri Lanka
1. http://www. who. int/mediacentre/factsheets/fs355/en/
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Thiền định đã được kiểm chứng như một phương pháp hiệu quả nhằm duy 
trì một tinh thần và cơ thể khỏe mạnh. Thiền đã trở thành chủ đề đương đại 
trong nhiều lĩnh vực khác nhau, và đặc biệt trong lĩnh vực tâm lí học và tư 
vấn, được ứng dụng như là một phương thức trị liệu đối với nhiều các chứng 
bệnh liên quan đến tâm thần. Cùng với sự phát triển của bộ môn thần kinh 
học, thiền định đã được kiểm chứng trong nhiều thí nghiệm khoa học và cho 
thấy rất nhiều những lợi ích đặc biệt đối với sức khỏe. Tuy nhiên, khái niệm 
“thiền định” vẫn còn nhiều chỗ chưa rõ ràng. Từ “Bhavana” trong tiếng 
Pali (Ấn Độ) được dịch ra tiếng Anh là “meditation” (dịch ra tiếng Việt là 
thiền định, chỉ mang nghĩa là sự tĩnh tâm và thả lỏng tâm trí. 2 Tuy rằng thả 
lỏng tâm trí là phần cấu thành then chốt, song “meditation” (thiền định) còn 
mang nhiều ý nghĩa hơn thế. Pelaka có quan niệm phức tạp hơn về thiền, 
ông cho rằng thiền định là “quá trình tập trung hướng sự chú ý vào trong 
tâm nhằm phát triển năng lực kiểm soát tập trung của các hoạt động và khả 
năng nhận thức”. 3 Delmonte, mặt khác, hướng ra thế giới bên ngoài của chủ 
thể, nhìn nhận rằng, thiền định (meditation) là một cỗ máy giúp con ngời 
“nhìn nhận thế giới như những gì nó vốn có, thoát ra khỏi những định kiến”. 
4 Cách miêu tả này tập trung miêu tả vai trò của thiền định cả trong việc tạo 
cho người thiền khả năng nhìn nhận chính bản thân và trong việc giúp họ 
sửa đổi lại những sự biến dạng của tri giác để cảm nhận nó như những gì 
thuộc về bản thân nó vốn có. 

Trong bài viết này, việc đưa ra một cách hiểu rõ ràng hơn về giáo lí 
(triết học trong phật giáo) và các thuật ngữ hi vọng sẽ giúp tăng thêm sự 
hiểu biết cũng như hiệu quả sử dụng thiền định trong xã hội phương Tây, 
và đổi lại, việc tăng cường nhận thức về các cơ sở khoa học của việc thực 
hành thiền định sẽ có thể đem lại những kĩ thuật hiệu quả có sức mạnh cải 
thiện sức khỏe của dân cư nói chung trong thế giới Phật giáo. 

Quan điểm Phật giáo truyền thống về thiền định được tìm thấy trong 

2. Oxford dictionary (Từ điển Oxford). 2005. p. 954
3. Pekala, R. J. 1990. The phenomenology of meditation (Hiện tượng thiền định 

), In M. A. West (ed. ). The psychology of meditation (Tâm lí học trong thiền định). 
Oxford: Clarendon Press. 3:130-140

4. Delmonate, M. 1987. Constructive view of meditation. American Journal of 
Psychotherapy (Quan điểm xây dựng về thiền định, Thời báo Hoa Kì về trị liệu tâm 
lí ). Vol. XLI, No. 2, . 7:2
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lời phát biểu sau: “sự tập hợp (association), nuôi dưỡng (cultivation) và 
phát triển của tất cả các chức năng của tâm trí được gọi là “bhavana” 
(thiền định)”. 5 Bát Chánh Đạo (The Noble Eightfold Path) đã trình bày 
hai nhân tố cấu thành liên quan tới thiền định: chánh niệm (samma sati) 
và chánh định (samma sammadhi). Theo Padmasiri de Silva, 6 thiền 
định nhằm vào 2 mục tiêu: mục tiêu định tâm và mục tiêu phát triển trí 
tuệ. Chánh Định tương đương với loại thiền định thứ nhất. Ở đây, người 
thiền sẽ phải tập trung chú ý vào một đối tượng cụ thể và dần tập trung 
cao độ vào nó. Bài thực hành này xóa bỏ khỏi tâm trí học những cám 
dỗ, tác động từ cả bên trong và bên ngoài chủ thể, dẫn tới một trạng thái 
nhận thức rõ ràng và không bị loạn tâm. Tuy nhiên, để đạt tới Nibbana 
(Niết bàn), người thiền cần phải trải qua Vipassana hay còn gọi là thiền 
nhận thức. Vipassana là sự nuôi dưỡng chánh niệm hay tỉnh thức, một kĩ 
thuật luyện tinh thần nhuần nhuyễn và sâu sắc bao gồm một chuỗi các 
bài thực hành hướng tới một tỉnh thức ngày càng rõ ràng hơn đối với các 
kinh nghiệm của cuộc sống. Mục đích chính của Vipassana đó là học 
cách nhận thức đúng đắn về sự thật vô thường, phù du (impermanent) 
trong đời sống, sự bất mãn, sự vị tha. Những trải nghiệm như vậy được 
cho là sẽ dẫn tới sự từ bỏ những ảo tưởng về bản ngã của mỗi người. 
Nibbana vì thế, đạt được là nhờ vào sự tiêu trừ những ước muốn, tham 
vọng theo sau ảo tưởng về bản ngã. 

Mục đích chính của thiền định chính là tạo ra sự chuyển hóa của con 
người. Bằng việc thiền định tính cực, con người tìm được sự thông tuệ 
và sự bình yên trong tâm hồn cũng hư nâng cao khả năng định tâm và 
sự tỉnh thức. Thông qua sự nhận thức sâu sắc vấn đề, thiền giúp giảm 
stress, áp lức và nỗi sợ hãi, lo lắng. Nó làm sắc bén khả năng tập trung 
của người thực hành cũng như sức mạnh suy nghĩ của họ từng chút, 
từng chút một để đạt được mục tiêu cuối cùng là đạt được tuệ giác trực 
tiếp về bản thể của vạn vật mà không gây ra sự xáo trộn về tinh thần. 

5. Abhidhammatthavibhāvinīṭīkā: Vithimuttaparicchedavaṇṇanā. Chattha 
Sangayanā Tipitaka. 

6. De Silva, P. 1991. Buddhist psychology: a review of theory and practice(Tâm 
lí học trong Phật giáo: tổng quan về lí thuyết và thực hành). Current Psychology: 
Research and Reviews (Tâm lí học đương đại: Nghiên cứu và Tổng quan), Vol. 9, No. 
3. 3:236-254
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QUAN ĐIỂM PHẬT HỌC VỀ “TƯ TƯỞNG” (MIND)

Thiền định chủ yếu liên quan tới tâm- tư tưởng. Và vì thế cần phải có sự 
am hiểu rõ ràng về tư tưởng và những hành vi của nó thì mới có thể thực 
hành thiền được. Phật giáo định nghĩa tư tưởng hoàn toàn là một quá trình 
của những hiện tượng liên quan tới não bộ. Trong khi đó, y dược học 
hiện đại lại tiếp cận với điều này trên phương diện cách thức các nơ-ron 
thần kinh hoạt động trong não bộ con người. Có điều, não bộ con người 
là một cấu trúc phức tạp nhất trên trái đất và có lẽ trên cả vũ trụ này. Trải 
qua hàng thế kỉ nghiên cứu nghiêm túc về não bộ và không ngừng đặt ra 
những chất vấn triết học, cũng như có những tiến bộ đáng ghi nhận trong 
khoa học về tế bào thần kinh và tâm lí học, đến nay, khái niệm khoa học 
của tư tưởng vẫn còn mơ hồ và gây nhiều tranh cãi. Không dễ dàng gì để 
đưa ra một định nghĩa rõ ràng, và chấp nhận được về tư tưởng hay nhận 
thức. Yếu tố tự nhiên của tư tưởng vốn là một chủ đề ưa thích của các triết 
gia xưa. Ở Ấn Độ trong suốt thế kỉ thứ 6 trước công nguyên (B. C), một 
số trường phái đạo giáo vẫn quan niệm rằng tư tưởng và thể xác cấu thành 
nên một thể nhị nhuyên, một vài trường khác thì cho rằng chúng là một. 7 

Chủ nghĩa nhị nguyên và thuyết hành vi cũng được sử dụng tương tự như 
những khái niệm phổ biến về tư tưởng trong triết học phương Tây. Một 
số nhà nghiên cứu còn quả quyết rằng tư tưởng và thể xác là hai thực thể 
riêng biệt trong khi các nhà nghiên cứu theo chủ nghĩa hành vi dưới nhiều 
hình thức khác nhau, trái lại, lại gắng sức gắn kết tư tưởng với thể xác. 
Rene Descartes cho rằng tư tưởng là một vật thể không có tính vật chất 
là không thể lớn lên được. Ông xác định tư tưởng bằng sự nhận thức và 
tự nhận thức, và phân biệt chúng với não bộ ở thể vật chất. 8 Ông là người 
đầu tiên phát biểu một cách có hệ thống mối quan hệ giữa tư tưởng- thể 
xác dưới một hình thái vẫn còn phổ biến cho tới ngày nay. 

Có thể thấy rằng không có một tôn giáo hay trường phái triết học nào 
cống hiến nhiều sự quan tâm tới yếu tố tự nhiên của tư tưởng hơn Phật 
giáo. Đạo Phật luôn nói tới cái tâm của con người và đặt nó vào vị trí cốt 
lõi trong những lời răn dạy. Trong những lời kinh Phật cũng vậy, những 

7. “Aññaṁ jivaṁ aññaṁ sarīraṁ. . taṁ jīvaṁ taṁ sarīraṁ” Cūlamāluṅkya Sutta, 
M. I, PTS. p. 426

8. Cottingham, J. , Stoothoff, R. , Kenny, A. , and Murdoch, D. , (trs. ) 1988. The 
Philosophical Writings Of Descartes. 3 vol. , Cambridge University Press. p. 120
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hiện tượng tâm lí cũng được phân tích rất kĩ lưỡng. Trong hai câu thơ đầu 
của Dhammapada (Kinh Pháp cú) miêu tả vị trí độc tôn được gán cho tâm 
trong đạo Phật như sau:

“ Mọi chuyện đều do cái tâm dẫn đầu, đối với mọi thứ, tâm là tối 
thượng và tất cả mọi thứ đều từ tâm mà ra” (“All states have mind as their 
fore-runner; to them the mind is surpreme and they are mind made. . ” 9)

Thuật ngữ chung để nói tới đời sống tư tưởng trong Đạo Phật là citta. 
Tư tưởng hay tâm được miêu tả như một năng lực thần thánh vô hình và 
là người đánh thức mọi hoạt động của cơ thể. Ngoài citta, hai thuật ngữ 
có cùng nguồn gốc cũng được dùng trong những ngữ cảnh tương tự theo 
qui định của kinh điển còn có mano và vinnana. 10 Tuy nhiên, các thuật 
ngữ này không phải lúc nào cũng có thể thay đổi cho nhau trong các ngữ 
cảnh khác nhau mà nó thể hiện. Từ “mano” biểu đạt năng lực lý trí của 
con người, cũng là chức năng trí óc trong nhận thức của anh ta. Thuật ngữ 
“vinnana” biểu đạt mặt cảm giác của mỗi con người. Và “citta” biểu đạt 
khía tính chủ thể của nhận thức. 11

Hành vi và chức năng của citta được Đức Phật hình tượng hóa trong 
nhiều tình huống. Người từng nói:

“ Ta lưu ý các nhà tu hành, rằng không có điều gì đến và đi nhanh hơn 
suy nghĩ. Thật khó để tìm ra một phép so sánh nào nói hết được nó đến và 
đi nhanh như thế nào”12

Lần khác, Đức Phật cũng nói:

“Giống như một con khỉ đi xuyên qua rừng rậm bằng cách túm lấy một 
nhành cây rồi thả nó ra, túm lấy cái khác, rồi cái khác nữa, tương tự vậy, 

9. “mano pubbaṅgamā dhammā-mano seṭṭhā manomayā”- Dhp. 1, 2
10. yañ ca kho etaṃ bhikkhave vuccati cittaṃ iti pi mano iti pi viññānaṃiti pi” - S. 

II, PTS. p 94
11. Encyclopedia of Buddhism Extract – no. 4, Buddhist psychology. Ministry of 

Buddhasasana. 1995. p. 2
(Trích dẫn Bách khoa toàn thư về Phật giáo-số 4, Tâm lí học Phật giáo. Giáo hội 

Phật giáo Buddhasasana. 1995. p. 2)
12.12“Nāhaṃ bhikkhave aññaṃ ekadhammaṃ pi samanupassāmi yaṃ evaṁ 

lahuparivattaṃ yathayidhaṃ cittaṃ yāvañcidaṃ bhikkhave upamāpi na sukarā yāva 
lahuparivattaṃ cittaṃ ti” - A. I, p. 10. 
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các thầy thấy đấy với cái gọi là ý nghĩ, tư tưởng hay nhận thức, ngày cũng 
như đêm, luôn nảy sinh suy nghĩ mới khi suy nghĩ kia vừa biến mất” 13

Như đã thấy trong Kinh Pháp cú, citta hay cái tâm của mỗi cá nhân 
trong thế gian luôn đập dồn, run rẩy và cuộn sóng. Nó rất khó chống chọi 
lại và an toàn trước những sa ngã về đạo đức. 14

Tư tưởng run rẩy như cá rời nước, bị phân tâm bởi vô số những kích 
thích của ngoại cảnh. 15 Rất khó để kiểm soát tâm, nó nhẹ nhàng và nhanh 
chóng chuyển biến và luôn gắn kết bản thân nó với bất cứ đối tượng nào 
nó ham muốn. 16 Nó bất ổn và rất khó để hiểu và nắm bắt được. 17 Nó đi 
thật xa, một mình tới đích, nơi mà ko ai có thể chạm tới, và ngụ trong một 
cái độngmà ta gọi là trái tim. 18 Citta có vai trò chủ đạo trong hành vi đạo 
đức và trí năng của con người. Thông thường, những chức năng của tâm 
(citta) được phân ra làm ba loại như sau:

l	Chức năng cảm xúc (vedana)
l	Chức năng nhận thức (sanna)
l	Chức năng hành động (cetana)

Chức năng đầu tiên là chức năng liên quan đến cảm xúc. Chức năng 
thứ hai, chức năng nhận thức thể hiện việc nhận biết, tin tưởng, đặt lí do 
và thấu hiểu. Chức năng thứ ba gắn với mong muốn hay quyền lựa chọn, 
ra quyết định, sự cố gắng, hành động và ham muốn. Mặc dù sự phân loại 
này dựa trên chức năng của chúng, tất cả những quá trình tâm lí này đều 
tương tác lẫn nhau với những hành động tiếp diễn đồng thời. 

Đức Phật là nhà tâm lý học đầu tiên cố gắng giải thích “tâm” tách biệt 
với linh hồn. Con người thường có khuynh hướng đồng hóa cái tâm của 
anh ta với bản thân của anh ta nhưng Đức Phật đã phủ định một cách có hệ 
thống sự nhầm lẫn ấy. Quan điểm Phật giáo về citta là hiện tượng duyên 

13.13 S. II, PTS. p. 95
14.14 “phandanaṃ capalaṃ cittaṃ” Dhp. 33
15. “durakkhaṃ dunnivārayaṃ” Dhp. 33
16. “Vārijovathale khitto okamokata ubbato, pariphandatidaṃ cittam…” Dhp. 35
17. “sududdasaṃ sunipunavṃ…” - Dhp. 36
18. “Dūraṅgamaṃ ekacaraṃ asarīramṃ guhāsayaṃ” Dhp. 37
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khởi, và đức Phật không giảng giải sự hình thành, sự tiếp diễn, và hoại 
diệt của tâm thức cũng như sự nhiễm ô và phát triển của nó bằng những 
khái niệm triết học siêu hình. 

CÁC ỨNG DỤNG VÀ LỢI ÍCH ĐỐI VỚI SỨC KHỎE CỦA THIỀN ĐỊNH

Thiền định và Tâm lí trị liệu

Phật giáo ngay từ đầu đã có cơ sở từ trị liệu. cần lưu ý rằng, bản thân 
Đức Phật vốn được mệnh danh là Đại y vương (Anuttaro sallakattho). 
Tâm lý học Phật giáo đã trở thành một trường phái riêng trong Phật giáo. 
Đức Phật là người đã trình bày cụ thể phương pháp trị liệu mới này sau 
khi thử nghiệm nó trong vài năm. Cuối cùng, sau khi hiểu được những 
lợi ích của phương pháp này từ chính những trải nghiệm bản thân, người 
cũng đã giới thiệu nó với mọi người. Mục đích chính của tâm lí học, tâm 
lí học trị liệu và phương pháp tư vấn truyền thống phát triển ở phương 
Tây là trị liệu cho các bệnh nhân mắc các chứng rối loạn về tâm lí. Tuy 
nhiên, khi đề cập đến Phật giáo, chúng tôi muốn nói rằng trị liệu không 
phải là mục đích duy nhất của tâm lý học trị liệu Phật giáo mà nó còn 
nỗ lực xoa dịu cho bất cứ ai đang tìm kiếm một phương thuốc dài lâu và 
triệt để cho những thống khổ của cuộc đời, nhất là những bệnh khổ có 
nguyên nhân từ sự vô thường, bất mãn hay những điều tương tự trong 
cuộc sống. 

 Cốt lõi của những điều răn dạy trong Đạo Phật được hệ thống trong 
Tứ diệu đế và cách thức đưa ra để nhận ra Tứ diệu đế đó là thông qua 
Bát Chánh Đạo. Mặc dù mục đích duy nhất ở đây là đạt được thành tựu 
về tâm linh, rất nhiều lời dạy trong đó có thể ứng dụng vào đời sống 
thường ngày bởi lẽ, Phật giáo không tách biệt bản thân với đời sống 
thường ngày. Một số thậm chí có thể áp dụng như một phương pháp 
trị liệu cho các chứng rối loạn tâm lí. Jon Kabat-Zinn, nhà tư vấn tại 
ĐH Y khoa Massachusetts, đã áp dụng thành công “thiền chánh niệm” 
cho các chứng rối loạn thần kinh liên quan tới stress. Ông đang quản lí 
một phòng khám đặc biệt có tên “Giảm thiểu stress nhờ chánh niệm” 
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(Mindfulness Based Stress Reduction) 19 tại đây. Các phương pháp trị 
liệu Phật giáo cũng sử dụng một loạt các bài tập của Phật giáo như “ rải 
tâm từ” và các bài “ thực tập thiền chánh niệm” để xoa dịu những đau 
đớn trong tư tưởng. Phật giáo chỉ ra và giúp cho các bệnh nhân thấy 
được không chỉ những nguyên nhân gây ra nỗi đau về tư tưởng mà còn 
cả cách để làm dịu những nỗi đau ấy. 

Thiền định ngày nay đang được sử dụng rộng rãi như một phương 
pháp tâm lí học trị liệu bởi rất nhiều các nhà tâm lí học đã hiểu được được 
hiệu quả từ năng lực trị liệu của thiền. Theo lưu ý của Deathrage, thiền 
giúp con người ta có thể nhìn sâu vào trong tâm tưởng/ hành vi tâm lí của 
chính mình, nhờ đó có thể điều khiển những hoạt động tâm lí. Vì lẽ đó, 
mọi người cũng có thể sử dụng thiền định như một phương thức tự chữa 
trị cho bản thân. 20 

Tạng luận A tỳ đạt ma đã nỗ lực phân loại tâm (cittas) và các đối 
tượng của tâm thức (cetasicas) dựa trên tính chất của chúng: thiện, bất 
thiện, trung tính và tương tự như thế. Thông qua thiền định, người hành 
thiền dần dần thấy được tình trạng tư tưởng sinh khởi trong bản ngã. Việc 
nghiên cứu và phân loại các trường hợp tư tưởng đưa tới cái nhìn tuệ 
quán về sự hình thành của các mẫu hình tâm thức, cho phép họ giải thoát 
ra khỏi giới hạn của những định kiến trong bản thân, những phản ứng và 
hành vi rập khuôn. Vì vậy, thiền định đáp ứng mong muốn sự hiểu thấu 
bản thân thông qua một loạt các bài tập thiền trị liệu và theo phương cách 
này, nó dẫn tới sự tăng cường hiệu năng của quá trình trị liệu. thiền định 
nâng cao chất lượng của phương thức trị liệu thông qua việc đòi hỏi bệnh 
nhân gắn kết sâu sắc với quá trình tự khám phá và cung cấp những nhân 
tố bổ sung cho việc khám phá liệu trình trị liệu. 

Nhiều dữ liệu tâm lí về thiền định cho thấy tính hiệu quả của nó trong 
việc điều trị một loạt các vấn đề có nguồn gốc từ các vấn đề về tư tưởng, 

19. Kwee. G. T. , Gergen, Kenneth J. , Kodhinikawa, Fusako, Ed. 2006. Horizons 
in Buddhist Psychology (Những chân trời trong giáo lí đạo Phật). USA: Taos Institute 
Publications (NXB Taos Institute). P. 61 

20. Deathrage, G. 1975. The Clinical Use of Mindfulness Meditation Techniques 
in Short-term 

Psychotherapy(Một phòng khám tư sử dụng kĩ thuật thiền chánh niệm trong tâm lí 
học trị liệu ngắn ngày). Journal of Transpersonal Psychology. 7:133-143 
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có liên quan đến stress. Các nghiên cứu khác nhau cũng chỉ ra rằng thiền 
định có thể là một chiến lược phòng bệnh và phục hồi chức năng đầy hứa 
hẹn trong trị liệu cai nghiện, bệnh về huyết áp, sợ hãi, ám ảnh, bệnh hen, 
chứng mất ngủ và stress. Các nhà nghiên cứu này cũng cho rằng những 
người sử dụng phương pháp thiền định cảm nhận sự thay đổi theo hướng 
tích cực đối với sức khỏe tư tưởng, tính cách, khả năng chiếm lĩnh, tăng 
sự tự chủ, lòng tự trọng, sự thẳng thắn và tự tăng cường nhận thức về các 
mối quan hệ thân thiết hơn là nhóm người không sử dụng thiền. 21

Theo các quan sát tâm lí học, thiền định có lợi đối với trạng thái tâm 
lí khi thư giãn. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng thiền dẫn tới những 
sự giảm thiểu đáng kể trong mức tiêu thụ ô-xi, đào thải khí CO2, nhịp thở, 
nhịp tim, huyết áp, các loại khí sinh học và thân nhiệt, đồng thời tăng đàn 
hồi cho da, làm chậm các sóng alpha và giảm bớt sóng beta. 22 Những phát 
hiện này đã nâng tầm quan điểm vốn phổ biến rằng thiền định về cơ bản 
là một kỹ thuật thư giãn. 

Tác động của thiền định đối với não bộ và sức khỏe

Thiền định không chỉ có tác dụng phát triển tư tưởng mà còn cho thấy 
rất nhiều lợi ích sức khỏe cả về thể chất lẫn tư tưởng. Theo những phát 
hiện của tâm lí học hiện đại, stress kéo dài là nguyên nhân chính trong 
các chứng rối loạn tâm lí cũng như các bệnh sinh lí khác. Những chứng 
rối loạn tâm sinh lí như suy nhược, lo lắng, các bệnh về tim, các vấn đề 
về giấc ngủ, các vấn đề tiêu hóa, trí nhớ và thể trạng da gây ra bởi stress. 
Khi một người bị stress, ngay lập tức, não bộ gửi những tín hiệu thông 
qua hệ thống thần kinh tới tất cả các bộ phận của cơ thể để sẵn sàng phản 
ứng bằng việc sản sinh ra các hooc-môn, trong đó bao gồm andrenaline 
và cortisol. 23 Việc chịu đựng stress trong thời gian dài có thể dẫn đến các 
vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Stress kéo dài phá vỡ mọi hệ thống hoạt 

21. 7 Health Benefits of Meditation (7 lợi ích của thiền định). (http://foodmatters. 
tv/articles-1/7-health-benefits-of-meditation)

22. The Science of How Meditation Changes Your Brain. ( http://www. squidoo. 
com/contemplative-neuroscience)

(Khoa học về tác dụng của thiền định đối với não bộ con người)
23. Seaward, Brian. 2006. Managing stress: principles and strategies for health 

and wellbeing. Massachusetts: Jones & Bartlett Learning, Sudbury. pp. 354-355
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động trong cơ thể. Nó có thể dẫn đến tăng huyết áp, suy giảm hệ miễn dịch 
và tăng nguy cơ đau tim và trụy tim, góp phần thúc đẩy và làm nhanh quá 
trình lão hóa. Việc rèn luyện thiền định thường xuyên rõ ràng giúp ngăn 
chặn các áp lực tư tưởng này. 

Thiền định có thể điều chỉnh hoạt động của vùng trí nhớ và xúc giác 
của não bộ (amygdala) và tăng cường chức năng của thùy não trước. 
Amygdala là bộ phần trong não bộ gây nên sự tức giận hay lo lắng. Thùy 
não trước có liên quan đến hành vi phân tích và dự trù song nó tiêu tốn 
nhiều thời gian cho việc ra quyết định. Trái lại, vùng xúc giác Amygdala 
đưa ra đánh giá về tình huống và có ảnh hưởng mạnh mẽ tới cảm xúc và 
hành vi kết nối với những nhu cầu sống còn. Trong một tình huống khẩn 
cấp, amygdala sẽ tạo ra một những hồi đáp phản xạ rất nhanh trước những 
hồi đáp của thùy não trước. Tuy vậy, các kết luận thường cần phải đưa 
ra một cách gấp rút, vì thế amygdala rất có khả năng đưa ra những nhận 
định về một mối nguy hiểm có thể không có thực. Những tình huống 
chi phối bởi cảm xúc có thể gây nên những nỗi sợ hãi không kiểm soát 
được hay sự tức giận và dẫn tới mâu thuẫn, lo lắng và stress. Thiền định 
trong lâu dài có thể điều chỉnh amygdala và có khả năng ưu tiên các hồi 
đáp phản xạ nhanh hay thậm chí có thể chuyển đổi chúng thành những 
cảm xúc tích cực hay mang tính xây dựng. Một nghiên cứu tại Bệnh viện 
Massachusett General đã nghiên cứu thực nghiệm tác động của phương 
pháp thiền chánh niệm đối với não bộ và phát hiện ra rằng thiền giúp gia 
tăng độ dày của một và vùng trên thùy não trước. Khi vùng này được kích 
hoạt, giống như một cơ bắp tập luyện, nó lớn dần lên. 24

Các nghiên cứu khác cho thấy thiền làm tăng chất xám 25 trong não 
bộ và làm chậm sự suy giảm chức năng não. Một thí nghiệm đã kiểm tra 
13 người tập thiền có trên 3 năm kinh nghiệm rèn luyện mỗi ngày và 13 
người chưa từng tiếp xúc với thiền định. Hình ảnh scan não bộ cho thấy 
những người sử dụng thiền định có mật độ chất xám tăng dần ở những 
phần não bộ có chức năng điều khiển sự tập trung và quá trình cảm nhận 

24. David R. Hamilton. How Meditation Affects the Gray Matter of the Brain (Thiền 
định tác động như thế nào tới chất xám trong não bộ). (http://www. huffingtonpost. com/
david-r-hamilton-phd/how-meditation-affects-th_b_751233. html)

25. Mô thần kinh, đặc biệt là thuộc não bộ và dây thần kinh tủy sống chứa các sợi 
thần kinh và thân tế bào thần kinh có màu tối, xám đỏ 
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xúc giác. Bài nghiên cứu cũng chỉ ra rằng thiền giúp làm chậm quá trình 
suy giảm chức năng của não bộ do lão hóa. 26

Trong não bộ của con người, bán cầu não trái liên hệ với các quá trình 
phân tích, tính toán và lô-gic, và bán cầu não phải xử lí với các ý nghĩ trừu 
tượng, những nhận thức không thể hiện bằng ngôn ngữ, nhận thức thị giác 
về không gian và sự diễn đạt cũng như điều chỉnh cảm xúc. Chính những 
hoạt động yếu ớt của bán cầu não phải gây nên sự suy nghĩ và lo lắng quá 
mức và không thực tế. Việc tập luyện “chánh niệm” ngược lại có thể mang 
đến sự bình tĩnh dù tâm trí, làm lắng dịu những tiếng huyên náo trong tâm 
tưởng và giúp chuyển từ hoạt động của cả não bộ sang chế độ của não 
phải. Một khuyến dụ quan trọng khác nữa đó là thông qua việc gắn kết với 
não phải, hệ thần kinh phó giao cảm sẽ được kích hoạt, nhờ đó giải phóng 
adrenaline, giảm thiểu stress và tăng cường sức khỏe. 27 Trên thực tế, các 
nghiên cứu về tâm lí học đều cho thấy thiền chánh niệm mang lại những 
cải thiện trong các kĩ năng liên quan đến nhận thức và phê phán chỉ sau 
sau 4 ngày huấn luyện với 20 phút mỗi ngày. 28

KẾT LUẬN

Như đã nhắc đến trên đây, mục đích chính của thiền trong Phật giáo mang 
tính tâm linh nhiều hơn là về sự phát triển về mặt vật chất. Hàng thế hệ 
nhà tu hành đạo Phật đã cống hiến cuộc đời họ cho sự tìm kiếm những 
thành tựu về tư tưởng. Có những người mộ đạo đã trở thành các nhà tu 
hành và họ luyện thiền định. Tuy nhiên đa số các phật tử đã từ bỏ phương 
pháp này với niềm tin rằng thiền định chỉ là điều dành cho một số ít người. 
Ngày nay, ở các nước Phật giáo truyền thống như Sri Lanka, Thái Lan và 

26. Về nghiên cứu tác động của thiền định tịnh độ tông với chất xám (For the study 
where Zen meditation impacted gray matter), xem: G. Pagoni and M. Cekic, Tác động 
của tuổi tác lên chất xám và khả năng tập trung của thiền định tịnh độ tông (“Age 
Effects on Gray Matter Volume and Attentional Performance in Zen Meditation”), 
Neurobiology of Aging, 2007, 28(10), 1623-1627. 

27. Khoa học về tế bào thần kinh của sự tập trung tư tưởng- The neuroscience of 
mindfulness. (http://www. mindfulnet. org/page25. htm)

28. Sự cải thiện nhận thức nhờ phương pháp thiền tập trung tư tưởng (Cognition 
Improved By Mindfulness Meditation). (http://www. medicalnewstoday. com/
releases/185580. php)
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Burma, một số người đọc tụng kinh điển như một hình thức tu tập thiền 
định. Người dạy thiền cung cấp một hệ thống các bài thiền truyền thống 
để đạt tới sự thấu hiểu tư tưởng sâu sắc nhưng hầu hết họ lại không được 
khuyến khích thực hành thiền định. Trong trường hợp này, việc giảng dạy 
kiến thức thiền định có tham khảo tới những yếu tố mới của nó như nền 
tảng khoa học trên thực tế có thể là một cách để dần dần khuyến khích lan 
rộng việc thiền định trong cộng đồng Phật tử tại gia. Việc thực hành thiền 
chánh niệm có thể rất dễ dàng và kết quả của nó là rất đáng ngạc nhiên. 
Một cách thu hút khác đó là giới thiệu những bài tập thiền đơn giản cho 
giới trẻ, trường hợp họ có thể cải thiện sức khỏe tư tưởng và thể chất. Khi 
chúng ta nhìn vào dữ liệu báo cáo hàng năm của Liên hợp quốc, chúng ta 
có thể thấy con số lớn các loại bệnh đang tăng lên mỗi năm. Chi phí thuốc 
men do đó cũng tăng theo. Việc phòng bệnh về sâu xa vẫn hơn chữa trị. 
Nếu như chúng ta thúc đẩy việc thực hành thiền định như là một cách tự 
chữa trị hay tự hàn gắn, đây có thể là việc làm có lợi cho toàn nhân loại. 
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