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Stt ại Niệm Xứ
 Đặt Tâm

Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị 

ấy thở ra

Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô 

dài"; hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi 

thở ra dài";

Hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi 

thở vô ngắn"; hay thở ra ngắn, vị ấy 

tuệ tri: "Tôi thở ra ngắn"; 

II

Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị 

ấy tập; "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ 

thở ra", vị ấy tập

Đặt Tâm 

Nơi  Bụng 

(bên trong)

III

An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị 

ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở 

ra", vị ấy tập.

Tác Ý 

Ghi Nhận 

 Quan Sát

Hơi Thở

Kết Quả
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I

Đặt Tâm

 Đầu Chót 

Mũi

Vô Thường: Các hơi thở vào, hơi thở ra thay đổi liên tục (trạng thái, dài ngắn, vị trí, sinh diệt).

Khổ: Các hơi thở vào hơi thở ra bị áp lực, bức bách thay đổi liên tục.  

Vô Ngã: Không có hơi thở nào là cốt lõi,  không phải là ta, của ta.

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống 

quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống 

quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy an trú 

chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 

không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán thân trên thân.

THÂN QUÁN NIỆM XỨ: 1-HƠI THỞ VÀO HƠI THỞ RA

Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống, và ngồi 

kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. 

Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra dài"; hay thở vô ngắn, 

vị ấy tuệ tri: "Tôi thở vô ngắn"; hay thở ra ngắn, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra ngắn"; Cảm giác toàn thân, tôi 

sẽ thở vô", vị ấy tập; "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị 

ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.

Này các tỷ kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay tuệ tri thiện xảo, khi quay dài, tuệ 

tri rằng: "Tôi quay dài"; hay khi quay ngắn, tuệ tri rằng: "Tôi quay ngắn." Cũng vậy, này các Tỷ kheo, 

Tỷ kheo thở vô dài, tuệ tri: "Tôi thở vô dài"; hay thở ra dài tuệ tri: "Tôi thở ra dài"; hay thở vô ngắn, 

tuệ tri: "Tôi thở vô ngắn"; hay thở ra ngắn, tuệ tri: "Tôi thở ra ngắn"; "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở 

vô", vị ấy tập; "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy 

tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập.

CHÁNH NIỆM VỚI HƠI THỞ (Ānāpānapabbaṃ)

Thân (Căn-Xúc-Thức)
Ba Giai Đoạn

Kinh Đ Quan Sát, Ghi Nhận

(Chánh Niệm)

1-Tỉnh giác, đặt tâm vào đầu chót mũi.

2-Chú tâm thở vào/ra

3-Ghi nhận điểm xúc chạm khi gió đi vào/ra tiếp 

xúc với đầu mũi. Như lưỡi cưa tiếp xúc với cây 

gỗ

4-Hơi thở có 4 giai đoạn: vào-dừng-ra-dừng

5-Hơi thở vào/ra: Điểm xúc chạm có.

6-Hơi thở dừng: Điểm xúc chạm mất.

7-Hơi thở vào/ra dài: Điểm xúc chạm có mặt lâu.

8-Hơi thở vào/ra ngắn: Điểm xúc chạm có mặt 

ngắn. 

9-Đặt tâm nơi vùng bụng (bên trong) để thấy 

bụng phùng lên khi thở vào, và xẹp xuống khi 

thở ra. 

10-Khi thở ra biết rõ "toàn thân" hơi thở từ trong 

bụng đến điểm xúc chạm.

11-Thả lỏng toàn thân

12-Tác ý (tôi sẽ) thở vào/ra

(sắc pháp phát sinh nơi tâm).  Sẽ thấy gió phát 

sinh nơi chót mũi hoặc bụng phùng ra, xẹp vào 

một cách tự nhiên.

(1)
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Stt Các Oai Nghi Chính

Thân (Căn-Xúc-Thức)

Quan Sát, Ghi Nhận

(Chánh Niệm)

Thân Thể Tỉnh Giác

1 ĐI

Sức nặng của thân thể trên 

gót chân--> lòng bàn chân

lòng bàn chân --> gót chân

Vùng tiếp xúc thay đổi qua 

hai gót và lòng bàn chân

2 ĐỨNG
Sức nặng của thân thể trên 

bàn chân

Vùng tiếp xúc cố định ở bàn 

chân

3 NGỒI
Sức nặng của thân thể trên

phần mông

Vùng tiếp xúc cố định ở 

phần mông

4 NẰM
Sức nặng của thân thể trên

phần thân (từ bụng đến cổ)

Vùng tiếp xúc thay đổi qua 

lưng, sườn, bụng

6 Nhóm Oai 

Nghi Phụ 

STT Các Oai Nghi Phụ

Quan Sát, Ghi Nhận

(Chánh Niệm)

Sắc pháp phát sinh nơi Tâm 

Thân Thể  Tỉnh Giác

1 Bước tới bước lui

Ý muốn bước 

(sắc pháp phát sinh nơi tâm) 

Đi tiến, đi lùi

Chân

2 Ngó tới ngó lui
Ý muốn quay đầu

(sắc pháp phát sinh nơi tâm) Quay đầu
Đầu

3 Co tay duỗi tay

Ý muốn cử động tay

(sắc pháp phát sinh nơi tâm) 

Cử động tay

Tay

4
Mang áo, mang bát, 

mang y

Ý muốn mang, cầm nắm

(sắc pháp phát sinh nơi tâm) 

Mang trên thân, cầm nắm tay

Thân, tay

5 Ăn, Uống, Nhai, Nếm

Ý muốn ăn, uống, nhai, nếm

(sắc pháp phát sinh nơi tâm) 

Đưa thức ăn, nước uống vào miệng

Tay, Miệng, Lưỡi, Răng, 

Nước miếng, Họng, Dạ dày

6 Đại tiện, tiểu tiện

Ý muốn đại tiện, tiểu tiện

(sắc pháp phát sinh nơi tâm) 

Đẩy phân, nước tiểu qua cửa hậu môn 

và cửa đi tiểu

Mông, 2 khiếu

7 Đi, đứng, ngồi, nằm

Ý muốn đi, đứng, ngồi, nằm

(sắc pháp phát sinh nơi tâm) 

Tư thế của thân

Bốn oai nghi chính

Kết Quả
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1-Lợi ích tỉnh giác: Mục 

đích của mỗi việc làm.

2-Thích nghi tỉnh giác: Biết 

rõ thuận lợi và trở ngại.

 

3-Giới vức tỉnh giác: Trú xứ 

thích hợp, giới vức thiền 

định và thiền tuệ .

4-Chánh kiến tỉnh giác: 

Nhận thức rõ chân đế và tục 

đế

Vô Thường: Các oai nghi thay đổi liên tục(trạng thái, lâu hay mau, vị trí, sinh diệt)

Khổ: Các oai nghi bị áp lực, bức bách phải thay đổi liên tục 

Vô Ngã: Không có oai nghi nào là cốt lõi,  không phải là ta, của ta

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên cả 

nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy 

sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, 

chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo 

sống quán thân trên thân.

THÂN QUÁN NIỆM XỨ: 2-BỐN OAI NGHI CHÍNH VÀ 3-CÁC OAI NGHI PHỤ

Lại nữa, này các Tỷ keo, Tỷ kheo đi, tuệ tri: "Tôi đi"; hay đứng, tuệ tri: "Tôi đứng"; hay ngồi, tuệ tri: "Tôi ngồi"; hay nằm , 

tuệ tri: "Tôi nằm". Thân thể được sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân như thế ấy.

Lại nữa, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo, khi bước tới, bước lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc 

mình đang làm. Khi co tay khi duỗi tay biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo Sanghàti (Tăng-già-lê), mang bát, mang 

y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc 

mình đang làm. Khi đi, đứng, ngồi, nằm, biết rõ việc mình đang làm.

A-BỐN OAI NGHI

1-Lợi ích tỉnh giác: Mục 

đích của mỗi việc làm.

2-Thích nghi tỉnh giác: Biết 

rõ thuận lợi và trở ngại.

3-Giới vức tỉnh giác: Trú xứ 

thích hợp, giới vức thiền 

định và thiền tuệ .

4-Chánh kiến tỉnh giác: 

Nhận thức rõ chân đế và tục 

đế

B-CÁC OAI NGHI PHỤ 

1- Từ oai nghi chính sang oai nghi chính

2- Từ oai nghi chính sang oai nghi phụ

3- Từ oai nghi phụ sang oai nghi phụ

4- Đưa vật thực, nước uống vào cơ thể

5- Mang trên thân thể, tay cầm 

6- Đưa chất thải ra khỏi thân thể

(2)
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32 Thể Trược Gồm 6 Nhóm 7 Bước Tu Tập

2

3

Thiền 

Định

Thiền 

Tuệ

THÂN QUÁN NIỆM XỨ: 4-BA MƯƠI HAI THỂ TRƯỢC

Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao 

bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt: "Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, 

gân, xương, thận, tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, 

máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu."

1

10 Thiện Xảo Trong Chú Tâm

Nhóm 1 (tóc lông), gồm 5 thứ: tóc, 

lông, móng, răng, da.

Nhóm 2 (thịt xương), gồm 5 thứ: thịt, 

gân, xương, tủy, thận.

Nhóm 3 (tim phổi), gồm 5 thứ: tim, 

gan, hoành cách mô, lá lách, phổi.

Nhóm 4 (ruột não), gồm 5 thứ: ruột 

non, màng ruột, mỡ da, phân, não.

Nhóm 5 (máu mủ), gồm 6 thứ: mật, 

đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ.

Nhóm 6 (nước tiểu), gồm 6 thứ: nước 

mắt, nước mũi, nước miếng, niêm dịch, 

nước khớp xương, nước tiểu.

1/ Học thuộc tên gọi của 

các vật 

2/ Thuộc nằm lòng 

3/ Biết rõ màu sắc của 

mỗi vật

4/ Biết rõ hình dáng của 

mỗi vật 

5/ Biết rõ phương hướng 

6/ Biết rõ vị trí. 

7/ Biết rõ giới hạn.

 1/ Về thứ tự; 

2/ Không quá nhanh; 

3/ Không quá chậm; 

4/ Tránh phân tâm;

5/ Vượt qua khái niệm; 

6/ Lần lượt loại bỏ; 

7/ Về định; 

8/ Xem xét nimita trong 3 trạng thái: định 

tâm, tinh tấn, xả. 

9/ Thực hành 6 pháp, để làm chứng ngộ 

Niết-bàn gọi là Sītibhāva: Tính tĩnh lặng 

với 6 pháp là: chế ngự, nâng đỡ, khuyến 

khích, tiến triển, hướng đến Đạo và Quả, 

chứng ngộ Niết Bàn.

10/ Trau dồi về 7 giác chi.

Nói chung, hành giả khi bắt đầu học thuộc phải nhớ rõ thứ tự của từng vật; khi khảo sát không nên quá 

nhanh, cũng không được quá chậm; vì nhanh hay chậm đều làm cho vật ấy không hiện rõ ràng. Ðồng thời 

phải chú tâm không được để tâm bị phân tán trong những đối tượng bên ngoài. Khi tâm phân tán thì thiền 

định bị thối thất. Tiếp đến là vượt qua khái niệm, nghĩa là phải quên tên gọi của chúng mà chú trọng khía 

cạnh ghê tởm của chúng. Thế rồi, cần lần lượt loại bỏ những phần nào không hiện rõ mà chú tâm vào những 

phần hiện rõ. Nhờ đó mà hành giả phát sinh định tâm. Nhưng hành giả phải biết cách điều hòa mới đạt được 

kết quả tốt nhất. Nếu một tỳ kheo tu tập tăng thượng tâm mà chỉ tác ý đến tướng định, thì tâm dễ trở nên giải 

đãi. Trái lại nếu tinh tấn quá mức, thì cũng dễ sinh ra trạo cử. Thế nhưng, nếu chỉ tác ý đến tưởng xả, thì tâm 

sẽ không tập trung đúng mức để diệt trừ các lậu hoặc.

Khi có một mẫu nhỏ nào nơi thân xác như tóc, lông, răng, móng 

rơi ra, thì người ta sẽ không dám động tới, mà còn cảm thấy hổ 

thẹn, nhục nhã, ghê tởm. Vậy mà, khi chúng còn ở trong thân xác 

- thì mặc dù vẫn đáng ghê tởm - người ta lại xem là dễ chịu, 

đáng ham muốn, trường cửu, khả ái, tự ngã v.v.... Bởi vì bị trùm 

kín trong màn tối vô minh, bị nhuốm đầy tham ái đối với tự ngã, 

mà người ta đã nhận thức sai lạc như thế.

"Thân xác thối tha này

Như phân, như nhà xí

Khó ưa với người trí

Nhưng kẻ ngu say mê.

Như vết thương chín lỗ

Bọc trong lớp áo da

Rỉ bất tịnh mọi chỗ

Uế khí, mùi bay xa."

Khi hành giả chú tâm quan sát về màu sắc, hình dáng, phương hướng, trú xứ và ranh giới của 32 vật nầy cho 

đến lúc dù mắt không trông thấy, chúng vẫn hiện rõ trong tâm. Ðó là sự tu tập về học tướng đã nhuần 

nhuyễn, rồi phát triển tính chất ghê tởm của chúng làm cho tâm cảm thấy nhàm chán, đó là tợ tướng xuất 

hiện. Khi hành giả khai triển được tợ tướng, làm cho nó rõ ràng, thì định tướng sẽ khởi lên. Nhưng, nên nhớ 

rằng pháp quán về 32 vật bất tịnh này chỉ ở trong lãnh vực sơ thiền, chứ không có trong các tầng thiền cao 

hơn.

Vị hành giả dựa vào nền tảng Kiên cố định hay Cận định sinh từ án xứ 32 thể trược theo khía cạnh sắc tướng, 

uế tướng hay giới tướng, rồi tu tập Minh sát cho đến khi chứng Đạo và Quả, đây chỉ nói là nhờ nền tảng tâm 

định có từ án xứ Thân hành niệm (32 thể trược). Cảnh của Đạo Quả sẽ lấy thiền chi hay Danh Sắc hiện có ở vị 

hành giả chứ không phải là thể trược (như thiền tầng sắc giới). Về phương thức sẽ quán xét các thiền chi hay 

Danh Sắc đang hoại diệt theo lối vô thường, khổ, vô ngã, chứ không phải niệm đọc những phần thể trược tóc, 

lông, móng, răng, da,...

(3)



K
in

h

 Đ
ạ

i 
N

iệ
m

 X
ứ

Stt Nội dung Đất (Pathhavī) Lửa (Tejo) Gió Vayo)

1 Ý nghĩa  cái gì trải ra gọi là địa
cái gì làm cho nóng, 

gọi là hoả

cái gì chuyển động 

gọi là phong.

tính cứng

Nước (Āpo)

cái gì trôi chảy gọi 

là thuỷ

tính chảy, kết dính  tính nóng  tính bành trướng

3

42 thành phần 

của Tứ đại 

trên thân

20 thành phần:

 tóc, lông, móng, 

răng, da, thịt, gân, 

xương, tủy, thận, 

tim, gan, hoành cách 

mô, lá lách, 

phổi,ruột non, màng 

ruột, mỡ da, phân, 

não.

12 thành phần: mật, 

đàm, mủ, máu, mồ 

hôi, mỡ.

nước mắt, nước mũi, 

nước miếng, niêm 

dịch, nước khớp 

xương, nước tiểu.

4 thành phần:

cái làm cho nóng cái 

làm cho chín , cái làm 

cho biến đổi và cái 

làm cho tiêu hóa.

6 chuyển động: 

sự chuyển động đi 

lên , sự chuyển động 

đi xuống , sự chuyển 

động trong bụng , sự 

chuyển động trong 

ruột , sự chuyển động 

ngang qua tứ chi và 

hơi thở vô hơi thở ra. 

4 Vi thể

5
Khả phân và 

bất khả phân

6 Bao gồm

7
Nguồn gốc 

phát sinh 

Hỏa đại làm tiêu hóa 

thức ăn, là nghiệp 

sinh

Phong đại, tức hơi 

thở là tâm sinh.

9 Trong ngoài

10 Dị đồng 

11
Không có ý 

thức 

Địa đại không biết "ta là địa đại", hoặc "ta là điều kiện cho các đại khác tồn tại". Ðó là 

tính chất không có phản ứng ý thức của chúng. Các đại khác cũng như vậy

THÂN QUÁN NIỆM XỨ: 5-TỨ ĐẠI 

2 Đặc tính 
Địa đại và Thuỷ đại có tính nặng Hỏa đại và Phong đại có tính nhẹ

Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo quán sát thân này về vị trí các giới và sự sắp đặt các giới: "Trong thân 

này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại." Này các Tỷ kheo, như một người đồ tể thiện xảo, hay 

đệ tử của một người đồ tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy 

này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo quán sát thân nay về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới: "Trong thân 

này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại."

Trong thân ta, địa đại kể như đã nghiền thành bụi nhỏ như cỡ vi trần; nó được kết hợp 

với thủy đại, được duy trì bằng hỏa đại, và được tăng trưởng nhờ phong đại.

Bốn đại có thể phân tích riêng theo đặc tính của chúng, đó là tính khả phân; nhưng chúng 

cùng gồm chung trong 4 phương diện là: màu, mùi, vị và dưỡng chất , đó là tính bất khả 

phân.

Ðịa đại do nghiệp sinh được gồm chung với những đại do nghiệp sinh khác. Cũng thế, 

những đại do thức sinh được gồm chung với nhau.

Địa đại và Thủy đại là do 

thời tiết sinh và tâm sinh

8
Các duyên 

(điều kiện)

Có 4 duyên cho 4 đại chủng, đó là: 

Nghiệp, thức, dưỡng chất, và nhiệt độ (thời tiết).

Nghiệp là sanh duyên  cho những gì do nghiệp sanh, và là thân y duyên  cho những cái 

còn lại. Thức là sanh duyên  cho những gì do thức sanh, và là hậu sanh duyên, hữu duyên, 

bất ly khứ duyên  cho những thứ còn lại.

Dưỡng chất và Nhiệt độ cũng tương tự như 2 loại trên.

Ðịa đại được giữ lại nhờ nước, được duy trì bởi lửa, và bành trướng nhờ phong. Như 

vậy, các đại đều là nhân duyên cho nhau, đại nầy làm điều kiện cho đại khác tồn tại.

Ðịa đại do nghiệp sinh được gồm chung với những đại do nghiệp sinh khác. Cũng thế, 

những đại do thức sinh được gồm chung với nhau.

Bốn đại ở nội giới làm cơ sở cho thức tồn tại, còn 4 đại ở ngoại giới thì làm đối tượng cho 

thức nhận biết.

Bốn đại chủng tuy đặc tính, nhiệm vụ và tướng trạng khác nhau

nhưng chung một đặc tính là thuộc về sắc pháp.

(4)
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Stt Nội dung
Ðoàn thực 

(Kabaliṅkra Ahāra)

Xúc thực

(Phassa Ahāra)

Tư niệm thực

(Hành thực)

(Manosañcetana 

Aāhāra)

Thức thực 

(Viññāṇa Ahāra)

1 Công dụng
 Đoàn thực nuôi thân 

thể vật chất. 

Xúc thực: nuôi 3 cảm 

thọ (lạc, khổ và bất 

khổ bất lạc).

Hành thực nuôi sự 

tái sinh trong 3 cõi 

hữu. 

Thức thực nuôi danh 

sắc vào lúc tái sinh.

2 Tướng trạng

Là vật thực thô, tế mà 

chúng sanh ăn uống 

nhai nếm như cơm 

cháo v.v... để nuôi 

dưỡng thân sắc pháp.

 Là Xúc tâm sở, sự 

hội tụ của căn - cảnh - 

thức  sẽ làm duyên 

cho Thọ sanh khởi

Là Tư tâm sở, sự cố ý 

hành động tạo ra 

thân nghiệp, khẩu 

nghiệp và ý nghiệp , 

sẽ làm nhân cho quả 

tái tục trong các hữu. 

Là Thức uẩn hay tâm 

thức, pháp làm 

duyên trợ danh sắc

3 Sự hiểm nguy

Khi có Ðoàn thực thì 

có chấp thủ, đem lại 

nguy hiểm.

Khi có Xúc thực thì có 

ái, đem lại nguy 

hiểm. 

 Khi có Hành thực thì 

có tái sinh, đem lại 

nguy hiểm. 

Khi có Thức thực thì 

có kiết sinh (nối kết 

với sự tái sinh), đem 

lại nguy hiểm. 

 1-Ra đi

2-Tìm kiếm 

3-Sử dụng

4-Sự tiết lậu

5-Chỗ chứa

6-Vật không 

tiêu hóa

7- Vật được 

tiêu hóa

8-Kết quả

9-Sự tuôn ra

10-Sự vấy bẩn

"Trong thân nầy, cái gì thuộc chất cứng, thô là Ðịa đại (giới) . Cái gì thuộc chất lỏng, chảy 

được, làm cho dính liền, là Thủy đại;  Cái gì làm cho chín, làm cho nóng, là Hỏa đại;  Cái 

gì duy trì hay chuyển động là Phong đại". Nghĩa là quán thân nầy như là tứ đại mà thôi, 

chứ không phải là một chúng sinh, và không có tự ngã.
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Người ấy hằng ngày tay cầm bát đi lang thang từ nhà này đến nhà khác.

Như một kẻ ăn mày, để nhận lấy thức ăn từ những thí chủ hảo tâm.

Nhưng đến lúc sử dụng, thức ăn đã mất hết màu sắc và hương vị nguyên sơ của nó. 

Thức ăn ấy khi nuốt khỏi cổ, các dịch vị sẽ tiết ra để tiêu hóa nó, bấy giờ nó đã trở thành 

một thứ đáng buồn nôn.

Nơi chứa đựng nó chẳng khác gì một thùng chứa phân đã 10 năm, hoặc 6, 7 mươi năm 

không rửa, nếu người ấy sống đến 70 -80 tuổi. 

Thức ăn ấy nếu không được tiêu hóa, trộn lẫn với những thức ăn còn lại hôm trước, trở 

thành một thứ đáng gớm ghiếc, và là nguyên nhân gây ra bệnh hoạn. 

Nhưng nếu nó được tiêu hóa, nó sẽ sản xuất ra đủ thứ dơ dáy gồm tóc, lông, răng, móng 

v.v... 

Khi được nuốt vào, nó vào bằng một cửa nhưng khi tuôn ra, nó thoát ra bằng nhiều cửa, 

nói đúng hơn là thoát ra bằng cả 9 cửa (cửu khiếu). 

Khi nuốt vào, nó được nuốt cùng với một đám đông tụ họp vui vầy, nhưng khi tuôn ra, 

nó được bài tiết trong quạnh quẽ cô đơn. 

Vào lúc sử dụng nó, hành giả làm bẩn tay, môi, lưỡi, và những thứ nầy trở nên gớm 

ghiếc, vì dính đầy thức ăn. 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại thân; hay sống quán thân 

trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt 

tận trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, 

với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 

vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ keo sống quán thân trên thân.

* BỐN LOẠI THỨC ĂN *

Chư Hiền, có bốn loại thức ăn này, khiến các loài chúng sanh đã sanh được an trú hay các loài hữu tình 

sẽ sanh được hỗ trợ cho sanh. Thế nào là bốn? Ðoàn thực, loại thô hay loại tế, xúc thực là thứ hai, tư 

niệm thực là thứ ba, thức thực là thứ tư. Từ tập khởi của ái có tập khởi của thức ăn, từ đoạn diệt của ái 

có đoạn diệt của thức ăn. Thánh Ðạo Tám Ngành này là con đường đưa đến đoạn diệt của thức ăn, tức 

là: Chánh Tri kiến, Chánh Tư duy, Chánh Ngữ, Chánh Nghiệp, Chánh Mạng, Chánh Tinh tấn, Chánh 

Niệm, Chánh Ðịnh.

(5)
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Các điều kiện Các yếu tố cần chú tâm

a-Cần một vị thầy am 

hiểu

b-Tử thi người khác phái

c-.Tránh ngược gió

d-Đứng đối diện, không 

quá gần, không quá xa

e-Chú tâm với các yếu tố

Kết Quả

1

2

3

4

Tướng tử thi phình trương được tu tập như trên thì các 

tướng bầm xanh v.v... cũng áp dụng tương tự như thế, chỉ 

cần đổi danh từ "phình trương" bằng danh từ thích hợp 

với tình trạng tử thi mà mình đang quán tưởng.

THÂN QUÁN NIỆM XỨ: 6- CHÍN GIAI ĐOẠN TỬ THI

Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo, như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba 

ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh 

chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy."

Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa bị các loài quạ ăn, hay bị 

các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn; hay bị các loài chó ăn; hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài 

côn trùng ăn. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không 

vượt khỏi tánh chất ấy."

Lại nữa Tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa; với các xương còn liên kết với nhau, còn 

dính thịt và máu, còn được các đường gân cốt lại; với các xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt 

nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại, với các xương còn liên kết với nhau, không còn dính 

thịt và máu, còn được các đường gân cột lại; chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ 

kia, ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương 

mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu,... Tỷ kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là 

như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy".

Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa địa, chỉ còn toàn xương trắng 

màu vỏ ốc... chỉ còn một đống xương lâu hơn một năm... chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ kheo quán 

thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy."

Tử Thi 

Trương 

Phình

Quán Tưởng

1-Theo màu sắc 

 2-Theo đặc điểm

 3-Theo hình dáng

 4-Phương hướng

5-Ðịnh xứ

 6-Giới hạn  

7-Những khớp xương

 8-Những chỗ mở ra

 9-Những chỗ lồi

 10-Những chỗ lõm

 11-Xung quanh 4 phía.

Theo những cách này, hành giả chú tâm vào tử thi, thầm 

nhủ: "Tướng phình trương, tướng phình trương" , cho đến 

khi nào hình ảnh tử thi hiện rõ trong tâm hành giả. Nếu 

tướng ấy vẫn chưa hiện rõ, hành giả phải lập đi lập lại 

nhiều lần: "Bất tịnh là tướng phình trương, bất tịnh là 

tướng phình trương",  và nhắm mắt lại tưởng đến tướng ấy 

cho đến khi nào tướng ấy hiện ra trước mắt, dù hành giả 

mở mắt nhìn hay nhắm mắt quán.

Quán Niệm 9 Giai Đoạn Tử Thi

Khi hành giả luyện tập đến độ nhuần nhuyễn, tợ tướng sẽ khởi lên, và khi luyện tập tâm đối với tợ tướng, 

hành giả sẽ đắc định an chỉ. Khi đã vững chắc với an chỉ, hành giả tu tập tuệ giác và đắc Thánh đạo và quả.

1/Tướng thây phình trương thích hợp cho mẫu người tham 

hình dáng , vì nó làm hiện rõ sự xấu xí của hình dáng tử thi. 

2/Thây bầm xanh  thích hợp cho vị nào tham màu da , vì nó 

hiện rõ sự xấu xí dị hình của màu da. 

3/Thây có mủ thích hợp cho một người tham mùi thơm toát 

ra từ thân thể ướp hương, vì vết thương này làm hiện rõ mùi 

thối tha liên hệ đến thân thể. 

4/Thây bị chặt thích hợp cho một người tham sự chắc chắn 

của thân thể, vì nó làm hiện rõ những lỗ hổng trong thân. 

5/Thây bị gặm nhấm  thích hợp cho một người tham sự tích 

tụ của thịt ở những thân phần như bộ ngực, vì nó làm hiện rõ 

sự tích tụ thịt đi đến tan rã. 

Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ ở nghĩa 

địa, đã trải qua 1-2-3 ngày.

Niệm tưởng thân của mình như tử thi bỏ ở nghĩa 

địa, bị quạ, diều, chó rừng… cắn xé ăn thịt.

Niệm tưởng thân của mình, như tử thi bỏ ở nghĩa 

địa, chỉ còn là bộ xương dính thịt và máu, có gân 

ràng rịt.

Niệm tưởng thân của mình, như tử thi bỏ ở nghĩa 

địa, chỉ còn xương dính máu thịt rã rời….
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Ứ Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống quán thân trên ngoại thân; hay vị ấy sống quán 

thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống quán tánh 

diệt tận trên thân; hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như 

vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một 

vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán thân trên thân.

Niệm tưởng thân của mình, như tử thi bỏ ở nghĩa 

địa, chỉ còn bộ xương rời rã, rải rác mọi nơi.

Niệm tưởng thân của mình, như tử thi bỏ ở nghĩa 

địa, chỉ còn bộ xương màu trắng.

Niệm tưởng thân của mình, như tử thi bỏ ở nghĩa 

địa, chỉ còn một đống xương.

Niệm tưởng thân của mình, như tử thi bỏ ở nghĩa 

địa, chỉ còn là bột xương trắng.

6/Thây rã rời t hích hợp cho một người tham dáng kiều 

diễm của tay chân, vì nó làm hiện rõ tay chân bị rã rời như thế 

nào. 

7/Thây phân tán t hích hợp cho một người tham toàn bộ 

một thân hình đẹp,  vì nó làm hiện rõ sự phân tán và đổi khác 

của toàn bộ thân thể.

8/Thây chảy máu thích hợp cho một người tham cái vẻ yểu 

điệu  do đồ trang sức, vì nó làm hiện rõ vẻ ghê tởm của thây 

chết cả mình đầy máu. 

9/Thây bị trùng ăn thích hợp cho một người  tham sở hữu 

thân thể, vì nó làm hiện rõ thân này là chỗ ở của nhiều loại 

trùng bọ. 

10/ Một bộ xương thích hợp với người tham răng đẹp,  vì 

nó làm hiện rõ tính cách ghê tởm của những cái xương trong 

cơ thể. 

Niệm tưởng thân của mình, như tử thi bỏ ở nghĩa 

địa, chỉ còn bộ xương khô, không có máu và thịt 

nữa.
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KINH ĐẠI 

NIỆM XỨ

Chết đúng thời hạn

Do hết phước đức

Do hết thọ mạng

Do hết cả hai cùng lúc

Phương pháp quán 

tưởng

2/ Sự thành công 

bị phá sản

3/ Bằng cách so 

sánh

4/ Thân thể bị san 

sẻ với nhiều chúng 

sinh 

5/ Mạng sống 

mong manh

6/ Không tướng

7/ Sự giới hạn của 

đời người

8/ Sự ngắn ngủi 

trong sát na

Kết Quả

Mọi sự thành công dù vẻ vang đến đâu cũng đều chứa cái mầm móng của sự thất bại và suy tàn. Hơn 

nữa, mọi sức khỏe sẽ chấm dứt bằng tật bệnh, mọi tuổi trẻ sẽ chấm dứt bằng già nua, mọi sự sống chấm 

dứt bằng cái chết. Tất cả sự tồn sinh trên thế gian đều do sinh mà có, bị già ám ảnh, bị tật bệnh tấn công 

thình lình, và bị cái chết đánh gục.

* QUÁN NIỆM SỰ CHẾT *

Này các Tỷ kheo, thế nào là chết? Mỗi mỗi hạng chúng sanh trong từng giới loại, sự tạ thế, sự từ trần, 

thân hoại, sự diệt vong, sự chết, sự tử vong, thời đã đến, các uẩn đã tận diệt, sự vất bỏ tử thi. Này các Tỷ 

kheo, như vậy gọi là chết.

Ý nghĩa

Ở đây chết là sự gián 

đoạn mạng căn được 

giới hạn trong một đời 

sống

Chết phi thời

Cái chết xảy đến đột ngột do ác nghiệp đời trước 

đã gây, nên đời nầy bị người ta giết hại bằng vũ 

lực hoặc bằng binh khí.

Một người muốn tu tập phép quán nầy, cần đi vào độc cư và chuyên tâm tác ý một cách trí tuệ như sau: 

"Chết sẽ xảy đến, mạng căn sẽ bị gián đoạn." hay: "chết, chết". Hành giả có thể tác ý đến cái chết một 

cách chung chung, hoặc tác ý cụ thể đến những người trước đây đã thọ hưởng đầy đủ dục lạc mà mình 

từng quen biết, nhưng giờ đây họ đã ra người thiên cổ. Hành giả nghĩ đến trường hợp người ấy và 

thầm nhủ: "Cái chết thực sự đã xảy đến.", làm như vậy, tức là niệm chết một cách có trí tuệ.

Tám Cách Niệm Chết

1/ Có sự xuất hiện 

của một kẻ sát 

nhân

Hành giả nên nghĩ về mạng sống của mình cũng như 

của mọi người rất là mong manh, như đang bị một kẻ 

sát nhân rình rập định sát hại bất cứ lúc nào. Bởi vì, 

mọi chúng sinh từ lúc mới chào đời là đã tuần tự du 

hành hướng về cái chết. 

"Ngày nay đã qua

Mạng sống giảm dần

Như cá ít nước

Nào có vui gì!

Ðại chúng tinh tấn

Như cứu đầu cháy

Phải nghĩ vô thường

Chớ có phóng dật."

Khi hành giả tưởng niệm về sự chết bằng một trong tám cách nói trên, tâm vị ấy sẽ an trú trong chánh 

niệm, những triền cái bị áp đảo, và những thiền chi xuất hiện. Vị ấy sẽ không còn tham luyến đối với 

các hữu, không còn bám víu vào đời sống, không bị cấu uế chi phối, tướng vô thường dần dần phát 

triển trong tâm. Nhờ đó, khi chết vị ấy chết một cách tỉnh táo, không vọng tưởng. Trong khi những 

chúng sinh chưa tu tập niệm chết thường là nạn nhân của hãi hùng kinh sợ, bối rối dữ dội vào lúc chết. 

Khác hẳn những chúng sinh ấy, người có tu tập niệm chết dù không đạt được bất tử ngay trong hiện 

tại, ít ra cũng hướng đến một cảnh giới tốt đẹp khi thân hoại mạng chung.

So sánh mình với những hạng người có danh vọng, công đức, sức mạnh, thần thông, trí tuệ và với đức 

Phật Ðộc giác và đức Phật toàn giác. Những vị có tài năng đức hạnh, sự nghiệp và công hạnh cao cả, 

chung cục cũng phải tuân theo định luật vô thường, không thoát khỏi cái chết. Thế thì, chắc chắn cái chết 

cũng sẽ đến với ta như đã đến với các vị ấy.

Thân thể của ta có nhiều chúng sinh cư trú, trong chú giải cho là có 80 gia đình vi trùng, sống bám vào 

thân ta từ ngoài da cho đến trong xương tủy.

Mạng sống con người liên quan mật thiết với những yếu tố khác nhau để được tồn tại một cách rất tạm 

bợ. Nếu khi thở vào mà không thở ra, khi nóng lạnh bất hòa, khi 4 đại mâu thuẫn nhau, hay không được 

tiếp tế thức ăn, thì mạng sống liền kết thúc.

Tính cách bấp bênh, không thể định trước được. Người ta không thể biết trước là mình sẽ chết vì bệnh 

gì, chừng nào chết, thọ bao nhiêu tuổi, và sẽ chết tại nơi nào. Ðó là sự vô tướng hay tính cách bất định 

của cái chết

Mạng sống con người tối đa cũng chỉ độ trên trăm tuổi, nhưng mấy ai sống đến tuổi đó, có người chỉ sống 

được 70, 50, 20 v.v.... Thậm chí có người từ giã cuộc đời từ lúc còn nằm trên nôi. Ðó là sự giới hạn của đời 

sống.

Đời của chúng sanh vô cùng ngắn ngủi chỉ trong khoảng một niệm. Như cái bánh xe khi lăn chỉ lăn trên 

một điểm và khi nghỉ cũng chỉ nghỉ trên một điểm (điểm tiếp giáp với đất). Mạng sống chúng sinh cũng 

chỉ trong khoảnh khắc, khi niệm ấy qua đi, chúng sinh ấy được coi như đã kết thúc. Ðó là niệm chết 

theo nghĩa sự ngắn ngủi trong sát na.
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Kinh Tam 

Minh 

(Trường Bộ 

Kinh)

Giải thích

Stt

1 Nhớ lời đức Phật dạy:

2

Tự cảnh tỉnh mình bằng 

cách suy nghĩ về những 

điều mà kẻ thù mong 

muốn cho kẻ thù mình. 

3
Nhớ lại vài ưu điểm nơi 

kẻ thù

4 Tự trách mình

5

Nghĩ đến sự thật "Mọi 

chúng sinh đều là kẻ thừa 

tự nghiệp quả của chúng"

6

Nghĩ đến những đức tính 

đặc biệt của đức Thế Tôn 

trong những tiền kiếp, 

7

Đọc lại những kinh đề 

cập đến vòng sinh tử nối 

tiếp vô tận

* QUÁN NIỆM TỪ BI HỶ XẢ *

Vị ấy an trú, biến mãn một phương với tâm câu hữu với Từ/ Bi/ Hỷ/ Xả, cũng vậy phương thứ hai, cũng 

vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy 

phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với Từ/ Bi/ Hỷ/ Xả, quảng đại, 

vô biên, không hận, không sân

Biến mãn nghĩa là cùng khắp tất cả. Ở đây chỉ cho khắp chủng loại và khắp 10 phương. Chủng loại gồm có 

7, đó là: Nữ nhân, nam nhân, các bậc thánh, người phàm tục, chư thiên, nhân loại, và tất cả những chúng sinh 

ở các đọa xứ. Mười phương là Ðông, Tây, Nam, Bắc, 4 góc và trên dưới. Hành giả phải cầu mong cho 7 

chủng loại ở khắp mười phương thoát khỏi hận thù, ưu não, và sống hạnh phúc. Chúng sinh gồm có các 

nghĩa: hữu tình, hữu thể, vật có hơi thở, người và tự ngã (Satta, pàna, bhùta, puggala và attabhàva).

1. TỪ (METTÀ)

R
ải

 T
âm

 T
ừ

  Tránh 5 đối tượng Phương pháp quán tưởng

a-người thân thì tâm hành giả bị ràng buộc nặng nề 

về đời sống của họ.

1-Rải tâm từ đến chính bản thân mình và lập đi lập 

lại như sau: "Mong rằng ta được an lạc, thoát khỏi 

mọi khổ ách". 

2-Kế đến, hành giả nên trải tâm từ đến một giáo thọ 

sư hay một đồng giáo thọ sư với ước mong: "Mong 

rằng con người hiền thiện ấy được hạnh phúc an vui, 

thoát khỏi mọi khổ ách".  Hành giả áp dụng phương 

pháp quán từ tâm như thế đạt đến định an chỉ.

3-Khi pháp quán đã tiến triển thuận lợi, hành giả sẽ 

trải tâm từ đến một người thân, rồi đến 4-một người 

dưng và cuối cùng là đến 5-kẻ thù.

b-kẻ thù thì hành giả sẽ dễ nổi sân. 

c-người dưng thì hành giả sẽ khó chú tâm.

d-người khác phái thì hành giả có thể khởi lên tham 

dục. 

e-người chết, thì quán niệm khó đạt được kết quả. 

11 Cách Xua Tan Tâm Sân Hận

"Hận thù diệt hận thù

Ðời nầy không thể có

Từ bi diệt hận thù

Là định luật nghìn thu"

"Mong rằng nó xấu xí, mong rằng nó ngủ trong đau khổ; mong rằng nó gặp điều 

bất hạnh; mong rằng nó bị nghèo khốn; mong rằng nó phải sống trong cô độc; 

mong rằng sau khi thân hoại mạng chung nó phải sinh vào cõi dữ, ác thú". (A. IV. 

94)

Vì một người dù ngu si, xấu xa đến đâu cũng sẽ có được vài nét dễ mến.

"Cơn giận dữ chưa chắc hại ai

Nhưng chắc chắn hại ngươi trước nhất

Kẻ sân trước lên đường đau khổ

Người sân sau bén gót theo sau".

"Có lợi ích gì khi tức giận như vậy ! Há chẳng phải nghiệp sân nầy của ngươi chỉ 

đưa đến tai hại cho ngươi? Vì ngươi là sở hữu chủ của nghiệp, là kẻ thừa tự của 

nghiệp. Ngươi giống như kẻ tay cầm cục than nóng đỏ, hay cục phân để đánh 

người, chưa gì, mà chính mình đã cháy và hôi thối ghê tởm".

Bản sinh Khantivàdin kể lại: "Khi vua Kàsi ngu ngốc hỏi Ngài (đang là một tu sĩ): 

"Nầy sa môn, ngươi giảng về pháp gì thế?" Ngài đáp: "Tôi là người giảng về 

pháp nhẫn nhục". Nhà vua liền sai quân lính chặt hết tay chân Ngài, nhưng Ngài 

vẫn tự chế ngự, không khởi lên một niệm sân hận nào hết". (Jà III, 39)

"Nầy các Tỳ kheo, không dễ gì tìm thấy một chúng sinh nào chưa từng là mẹ 

ngươi, cha ngươi, anh ngươi, chị ngươi, con trai, con gái ngươi". (S. II. 189) 

(9)



8
Gợi lại 11 lợi ích của lòng 

từ

9
Phân tích tính chất vô ngã 

nơi người ấy,

10
Tìm cách tặng cho người 

đó một món quà. 

STT 1. TỪ (METTÀ)  BI (KARUNÀ) HỈ (MUDITÀ) XẢ. (UPEKKHÀ)

Từ có nghĩa là hòa tan, là 

hóa giải những uất kết

Bi là tiêu hủy những nỗi 

khổ của người khác

Từ cho vui đối với tất cả 

chúng sinh

Bi là cứu khổ tất cả chúng 

sinh

2-Đặc Tính
Từ đem lại sự an lạc, làm 

cho ác tâm lắng dịu

Bi có đặc tính làm giảm 

bớt đau khổ, và triệt tiêu 

sự tàn bạo. 

Hỉ là vui mừng trước sự 

thành công của người 

khác, nó làm cho sự 

chán ghét tiêu tan.

 Xả có đặc tính là phát triển 

tính thản nhiên đối với hữu 

tình, nó dẫn đến trạng thái 

không còn ưa và ghét.

Từ diệt tâm sân Bi ngăn tâm ác Hỷ trừ tâm chán ghét  Xả đoạn tâm hận và tham

4-Chướng 

Ngại Gần và 

Xa

 Từ có tham là chướng 

ngại (kẻ thù) gần, sân là 

chướng ngại xa.

Bi có nỗi buồn liên hệ 

với gia đình là chướng 

ngại gần, và sự tàn bạo là 

chướng ngại xa.

Hỉ có niềm vui liên hệ 

tại gia là chướng ngại 

gần, và sự thù ghét là 

chướng ngại xa.

Xả có xả do vô tri liên hệ 

đến đời sống tại gia là kẻ 

thù gần, và lòng tham cùng 

chán ghét là kẻ thù xa.

5-Ba Giai 

Đoạn

6-Lãnh vực  Sơ thiền trong thiền 4 bậc
Nhị thiền trong thiền 4 

bậc

Tam thiền trong thiền 4 

bậc
Tứ thiền trong thiền 4 bậc

Từ là cơ sở cho sự giải 

thoát nhờ tịnh tướng

Bi là điểm tựa căn bản 

cho Không vô biên xứ.

Hỉ là điểm tựa căn bản 

cho Thức vô biên xứ. 

Xả là điểm tựa căn bản cho 

Vô sở hữu xứ.

"Người tu tập lòng từ sẽ ngủ trong an ổn; thức trong an ổn; không chiêm bao ác 

mộng; được người khác yêu mến; được phi nhân giúp đỡ; được chư Thiên hộ trì; 

lửa, khí giới và chất độc không làm hại được; tâm dễ an định; nét mặt thanh 

thoát; khi chết tâm không rối loạn; và nếu không được đạo quả gì cao siêu, thì ít 

nhất cũng đuợc tái sinh về cảnh giới Phạm thiên". (A. V. 342)

8-Giải thích 4 

yêu tố

Tại sao từ, bi, hỉ, xả được gọi là 4 phạm trú? Tại sao chỉ có 4? Thứ tự của chúng thế nào? Tại sao chúng 

được gọi là vô lượng?

Từ phạm trú ở đây cần được hiểu là tốt nhất, là vô cấu. Cũng như vị trời Phạm thiên an trú với tâm cao 

thượng, vô nhiễm, thiền giả thành tựu những đức tính nầy cũng an trú ngang hàng với phạm thiên. Do đó, 

chúng được gọi là phạm trú theo nghĩa tốt nhất và vô nhiễm. Vì mục đích cứu độ chúng sinh cũng chỉ cần 

đến 4 phương diện là: đem lại an lạc (từ), tẩy trừ đau khổ (bi), vui trước sự thành công của chúng sinh (hỉ), 

và không bận tâm với bất cứ điều gì (xả) ;  do đó, chỉ cần đến 4 pháp mà thôi. Vì Xả là kết quả của 3 phạm 

trú trên, do đó, phải theo thứ tự từ, bi, hỉ và xả. Phạm vi của chúng là bao la không thể lường được, nên 

chúng được gọi là Vô lượng.

 "Khi ngươi tức giận kẻ kia, thì cái gì nơi kẻ lấy làm cho ngươi tức giận? Người 

giận tóc, hay lông, hay móng... hay nước tiểu?" Nếu phân tích con người ấy, về tứ 

đại, ngũ uẩn, thập nhị xứ hay thập bát giới, ta đều không thấy có một yếu tố nào 

để kết luận có một ngã thể nơi người ấy. Do thế nên cơn giận không có một chỗ 

nào để mà đặt chân lên được.

Khi làm như vậy, sự hiềm hận sẽ có nhiều thuận duyên để lắng dịu.

* Phương pháp tu tập các tâm Bi, Hỷ, Xả cũng tương tự như phương pháp tu tập tâm từ ở trên.

1-Ý Nghĩa Hỉ là tươi mát, vui vẻ
Xả là trạng thái thản nhiên, 

không bận tâm

3-Mục Đích

Mục đích tổng quát của 4 phạm trú nầy là sự an lạc của tuệ giác, và đưa đến một hình thức tái sinh tốt đẹp 

trong tương lai. 

Lòng hăng hái muốn tu tập các đức tính kể trên là giai đoạn đầu. Trừ khử các triền cái là giai đoạn giữa, và 

đạt được định an chỉ là giai đoạn cuối.

7-Giới hạn 

cao nhất của 

chúng.

4 phạm trú nầy phát huy tác dụng rõ ràng nhất ở cõi thiền Sắc giới, nhưng đồng thời chúng cũng làm nền 

tảng sự tu tập ở cõi Vô sắc. 
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Trường Bộ Kinh 

Digha Nikaya 

   ---------------***--------------- 

22. Kinh Ðại Niệm xứ 

(Mahàsatipatthana Sutta) 

 

Tôi nghe như vậy. 

 

1. Một thời, Thế Tôn ở xứ Kuru (Câu lâu), tại Kammàssadhamma (Kiềm ma sắt 

đàm) - đô thị của xứ Kuru. Rồi Thế Tôn gọi các vị Tỷ kheo: "Này các Tỷ kheo." 

Các Tỷ kheo trả lời Thế Tôn: "Bạch Thế Tôn." Thế Tôn nói như sau: 

- Này các Tỷ kheo, đây là con đường độc nhất, đưa đến thanh tịnh cho chúng 

sanh, vượt khỏi sầu bi, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh lý, chứng ngộ Niết 

bàn. Ðó là Bốn niệm xứ. 

Thế nào là bốn? Này các Tỷ kheo, ở đây vị Tỷ kheo sống quán thân trên thân, 

nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán thọ trên 

các thọ, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống quán 

tâm trên tâm, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời; sống 

quán pháp trên các pháp, nhiệt tâm, tỉnh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu 

ở đời. 

 

(Quán Thân) 

 

2. Này các Tỷ kheo, thế nào là Tỷ kheo sống quán thân trên thân? 

 

Này các Tỷ kheo, ở đây Tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến 

ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt. 

Tỉnh giác, vị ấy thở vô; tỉnh giác, vị ấy thở ra. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở 

vô dài"; hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra dài"; hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ 

tri: "Tôi thở vô ngắn"; hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri: "Tôi thở ra ngắn"; Cảm giác 

toàn thân, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập; 
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"An tịnh thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", 

vị ấy tập. 

 

Này các tỷ kheo, như người thợ quay hay học trò người thợ quay tuệ tri thiện 

xảo, khi quay dài, tuệ tri rằng: "Tôi quay dài"; hay khi quay ngắn, tuệ tri rằng: 

"Tôi quay ngắn." Cũng vậy, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo thở vô dài, tuệ tri: "Tôi 

thở vô dài"; hay thở ra dài tuệ tri: "Tôi thở ra dài"; hay thở vô ngắn, tuệ tri: "Tôi 

thở vô ngắn"; hay thở ra ngắn, tuệ tri: "Tôi thở ra ngắn"; "Cảm giác toàn thân, 

tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; "Cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập; "An tịnh 

thân hành, tôi sẽ thở vô", vị ấy tập; "An tịnh thân hành, tôi sẽ thở ra", vị ấy tập. 

 

Như vậy, vị ấy sống, quán thân trên nội thân hay sống quán thân trên ngoại 

thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân; hay vị ấy sống quán tánh 

sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh 

sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 

vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không 

chấp trước vật gì ở trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán thân 

trên thân. 

 

3. Lại nữa, này các Tỷ keo, Tỷ kheo đi, tuệ tri: "Tôi đi"; hay đứng, tuệ tri: "Tôi 

đứng"; hay ngồi, tuệ tri: "Tôi ngồi"; hay nằm , tuệ tri: "Tôi nằm". Thân thể được 

sử dụng như thế nào, vị ấy biết thân như thế ấy. 

 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay vị ấy sống quán thân trên 

ngoại thân; hay vị ấy sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy 

sống quán tánh sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; 

hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh 

niệm như vậy với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 

không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như 

vậy Tỷ kheo sống quán thân trên thân. 

 

4. Lại nữa, này các Tỷ kheo, Tỷ kheo, khi bước tới, bước lui, biết rõ việc mình 

đang làm. Khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm. Khi co tay khi duỗi 
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tay biết rõ việc mình đang làm. Khi mang áo Sanghàti (Tăng-già-lê), mang bát, 

mang y, biết rõ việc mình đang làm. Khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình 

đang làm. Khi đi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm. Khi đi, đứng, 

ngồi, nằm, biết rõ việc mình đang làm. 

 

Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại 

thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 

sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh 

sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 

hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 

trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán thân 

trên thân. 

 

5. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo quán sát thân này, dưới từ bàn chân trở 

lên, trên cho đến đảnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai 

biệt: "Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, 

tủy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, 

đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở 

khớp xương, nước tiểu." 

 

Này các Tỷ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hột 

như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xay rồi. Một người có mắt, đổ các 

hột ấy ra và quan sát: "Ðây là hột gạo, đây là hột lúa, đây là đậu xanh, đây là 

đậu đỏ, đây là mè, đây là hột lúa đã xay rồi." Cũng vậy, này các Tỷ kheo, một 

Tỷ kheo quán sát thân này dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đảnh tóc, bao 

bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt: "Trong thân này, đây là tóc, 

lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá 

lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mủ, máu, mồ hôi, mỡ, nước 

mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu." 

 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại 

thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 

sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh 
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sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy với hy vọng 

hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 

trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy vị Tỷ kheo sống quán thân 

trên thân. 

 

6. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo quán sát thân này về vị trí các giới và sự 

sắp đặt các giới: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại." 

 

Này các Tỷ kheo, như một người đồ tể thiện xảo, hay đệ tử của một người đồ 

tể giết một con bò, ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy 

này các Tỷ kheo, vị Tỷ kheo quán sát thân nay về vị trí các giới và về sự sắp đặt 

các giới: "Trong thân này có địa đại, thủy đại, hỏa đại và phong đại." 

 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại 

thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 

sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh 

sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 

vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không 

chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ keo sống quán 

thân trên thân. 

 

7. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo, như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa 

địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát 

thối ra. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản 

tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy." 

 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại 

thân hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 

sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh 

sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy 

vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không 

chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống quán 

thân trên thân. 
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8. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa 

địa bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kên ăn; hay 

bị các loài chó ăn; hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ 

kheo quán thân ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như 

vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy." 

 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thên trên ngoại 

thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 

sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh sanh diệt trên thân; hay sống quán 

tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với 

hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm và vị ấy sống không nương tựa, 

không chấp trước một vật gì trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống 

quán thân trên thân. 

 

9. Này các Tỷ kheo, lại nữa Tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong 

nghĩa địa; với các xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được 

các đường gân cốt lại; với các xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt 

nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại, với các xương còn liên 

kết với nhau, không còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại; chỉ 

còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này chỗ kia, ở đây là xương 

tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là 

xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu,... Tỷ kheo quán thân 

ấy như sau: "Thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt 

khỏi tánh chất ấy". 

 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại 

thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 

sanh khởi trên thân; hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân; hay vị ấy sống 

quán tánh sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như 

vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 

tựa, không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo 

sống quán thân trên thân. 
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10. Lại nữa này các Tỷ kheo, Tỷ kheo như thấy một thi thể quăng bỏ trong nghĩa 

địa, chỉ còn toàn xương trắng màu vỏ ốc... chỉ còn một đống xương lâu hơn một 

năm... chỉ còn là xương thối trở thành bột. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: "Thân 

này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy." 

 

Như vậy vị ấy sống quán thân trên nội thân; hay sống quán thân trên ngoại 

thân; hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân. Hay vị ấy sống quán tánh 

sanh khởi trên thân; hay sống quán tánh diệt tận trên thân; hay sống quán tánh 

sanh diệt trên thân. "Có thân đây", vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với 

hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, 

không chấp trước một vật gì ở trên đời. Này các Tỷ kheo, như vậy Tỷ kheo sống 

quán thân trên thân. 

-------(HẾT PHẦN QUÁN THÂN)------- 

 

Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya 

NAM MÔ PHẬT - NAM MÔ PHÁP - NAM MÔ TĂNG. 

________________________________________________________________ 
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