
Phần I: Giới thiệu về Thiền 

Chương 1: Thiền là gì? 

Thiền là một thực hành liên quan đến việc rèn luyện tâm trí để tập trung và 

nhận thức rõ hơn về thời điểm hiện tại. Nó thường được liên kết với các 

truyền thống tâm linh hoặc tôn giáo, nhưng nó cũng có thể là một thực 

hành thế tục được sử dụng để cải thiện sức khỏe tinh thần, cảm xúc và thể 

chất của một người. 

Về cốt lõi, thiền định liên quan đến việc học cách chú ý đến suy nghĩ, cảm 

xúc và cảm giác cơ thể của bạn mà không cần phán xét. Thông qua thực 

hành nhất quán, bạn có thể phát triển khả năng quan sát trải nghiệm của 

mình một cách khách quan hơn và rõ ràng hơn, điều này có thể dẫn đến 

cái nhìn sâu sắc hơn, sự bình tĩnh và khả năng phục hồi cảm xúc. 

Thiền có thể có nhiều hình thức, từ thiền ngồi đến thực hành thiền di 

chuyển như yoga hoặc thái cực quyền. Nó cũng có thể liên quan đến việc 

sử dụng các công cụ như hình ảnh có hướng dẫn, thần chú hoặc hơi thở 

để giúp tập trung tâm trí. 

Bất kể kỹ thuật cụ thể được sử dụng là gì, việc thực hành thiền định mang 

lại nhiều lợi ích cho những người cam kết thực hiện nó, bao gồm cải thiện 

sự tập trung và tập trung, giảm căng thẳng và lo lắng, tăng cường nhận 

thức về bản thân và lòng trắc ẩn, và nâng cao sức khỏe tổng thể. 

Tóm tắt lịch sử và nguồn gốc của thiền định 

Thiền có một lịch sử phong phú kéo dài hàng ngàn năm và bắt nguồn từ 

nhiều truyền thống tâm linh và tôn giáo khác nhau. Nguồn gốc chính xác 

của nó rất khó để truy tìm, vì nhiều thực hành ban đầu đã được truyền lại 

thông qua các truyền thống truyền miệng và không nhất thiết phải được ghi 

lại dưới dạng văn bản. 

Tuy nhiên, một số bằng chứng được ghi lại sớm nhất về thực hành thiền 

định có thể được tìm thấy trong các văn bản Ấn Độ cổ đại, chẳng hạn như 

kinh Veda, có từ khoảng năm 1500 trước Công nguyên. Những văn bản 

này mô tả một loạt các thực hành thiền định đã được sử dụng để kết nối 

với thiêng liêng và để đạt được sự hiểu biết lớn hơn về bản thân. 



Thực hành thiền định cũng đóng một vai trò quan trọng trong sự phát triển 

của Phật giáo, bắt nguồn từ Ấn Độ vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên. 

Bản thân Đức Phật được cho là đã đạt được giác ngộ thông qua một hình 

thức thiền định được gọi là vipassana, liên quan đến chánh niệm và nhận 

thức về thời điểm hiện tại. 

Theo thời gian, các thực hành thiền định lan rộng đến các nơi khác trên thế 

giới, bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và các khu vực khác của châu Á. 

Trong các nền văn hóa này, thiền thường được sử dụng kết hợp với võ 

thuật hoặc các thực hành thể chất khác. 

Vào thế kỷ 20, thiền bắt đầu trở nên phổ biến ở thế giới phương Tây, một 

phần nhờ vào ảnh hưởng của các nhà lãnh đạo tinh thần như Mahatma 

Gandhi và lời dạy của những nhân vật có ảnh hưởng như Swami 

Vivekananda và Dalai Lama. Ngày nay, thiền đã trở thành một thực hành 

chính thống được hàng triệu người trên thế giới sử dụng vì nhiều lợi ích về 

thể chất, cảm xúc và tinh thần. 

Những quan niệm sai lầm phổ biến về thiền định 

Mặc dù ngày càng phổ biến, vẫn có một số quan niệm sai lầm phổ biến về 

thiền định có thể ngăn cản mọi người thử nó hoặc hoàn toàn chấp nhận lợi 

ích của nó. Dưới đây là một số quan niệm sai lầm phổ biến nhất: 

Thiền chỉ dành cho những người tâm linh hoặc tôn giáo: Trong khi nhiều 

truyền thống tâm linh và tôn giáo kết hợp thiền định, nó không phải là một 

yêu cầu để thực hành thiền định. Thiền có thể là một thực hành thế tục mà 

mọi người thuộc mọi thành phần và hệ thống tín ngưỡng đều có thể tiếp 

cận được. 

Bạn phải ngừng suy nghĩ trong khi thiền: Một trong những quan niệm sai 

lầm lớn nhất về thiền là bạn phải hoàn toàn giải tỏa tâm trí của mình về 

những suy nghĩ để thực hiện nó một cách "chính xác". Tuy nhiên, đây 

không phải là trường hợp. Những suy nghĩ chắc chắn sẽ nảy sinh trong khi 

thiền, và mục tiêu chỉ đơn giản là quan sát chúng mà không cần phán xét 

và nhẹ nhàng hướng sự chú ý của bạn trở lại trọng tâm đã chọn, chẳng 

hạn như hơi thở của bạn. 



Thiền đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức: Mặc dù thực hành thiền định 

thường xuyên có thể mang lại nhiều lợi ích, nhưng nó không nhất thiết phải 

là một cam kết lớn về thời gian. Thậm chí chỉ cần một vài phút thiền mỗi 

ngày cũng có thể có lợi, và có thể biến thiền định thành thói quen hàng 

ngày của bạn mà không làm gián đoạn lịch trình của bạn. 

Thiền là một cách khắc phục nhanh chóng cho tất cả các vấn đề: Mặc dù 

thiền có thể có nhiều lợi ích, nhưng nó không phải là cách chữa trị tất cả 

cho mọi vấn đề. Điều quan trọng là tiếp cận thiền định với một tư duy thực 

tế và sử dụng nó kết hợp với các thói quen và thực hành lành mạnh khác. 

Bạn phải ngồi khoanh chân trên sàn nhà để thiền: Mặc dù thiền ngồi là một 

thực hành phổ biến, nhưng nó không phải là cách duy nhất để thiền. Thiền 

có thể được thực hiện trong khi đứng, đi bộ hoặc thậm chí nằm xuống, tùy 

thuộc vào kỹ thuật đang được sử dụng và sở thích cá nhân. 

Thiền chỉ dành cho những người bình tĩnh và hòa bình: Người ta thường 

nghĩ rằng chỉ những người bình tĩnh và hòa bình mới có thể thiền định. Tuy 

nhiên, thiền là một thực hành có thể giúp ích cho bất kỳ ai, kể cả những 

người trải qua căng thẳng, lo lắng hoặc những cảm xúc khó khăn khác. 

Trên thực tế, học cách quan sát và chấp nhận những cảm xúc này mà 

không phán xét là một khía cạnh cốt lõi của nhiều kỹ thuật thiền định. 

Thiền là một hình thức thoát ly: Một số người tin rằng thiền là một cách để 

thoát khỏi thực tại hoặc để tránh đối phó với các vấn đề. Tuy nhiên, thiền 

thực sự là một cách để trở nên hiện diện và nhận thức rõ hơn về những 

trải nghiệm của bạn, điều này có thể giúp bạn đối mặt với những thách 

thức và cảm xúc khó khăn với sự rõ ràng và kiên cường hơn. 

Bạn phải ở trong một môi trường yên tĩnh và yên bình để thiền định: Mặc 

dù việc thiền định trong một môi trường yên tĩnh và yên bình có thể hữu 

ích, nhưng điều đó là không cần thiết. Trên thực tế, thực hành thiền trong 

nhiều môi trường khác nhau có thể giúp bạn phát triển sự tập trung và khả 

năng phục hồi cao hơn khi đối mặt với những phiền nhiễu. 

Bằng cách hiểu và vượt qua những quan niệm sai lầm phổ biến này, bạn 

có thể phát triển một cách tiếp cận thiền định thực tế và hiệu quả hơn có 

thể giúp bạn đạt được hạnh phúc, sự rõ ràng và bình an nội tâm lớn hơn. 



Mục đích và mục tiêu của thiền định 

Mục đích của thiền khác nhau tùy thuộc vào từng cá nhân và loại thiền cụ 

thể đang được thực hành. Tuy nhiên, một số mục tiêu và lợi ích phổ biến 

của thiền định bao gồm: 

Giảm căng thẳng và lo lắng: Thiền có thể giúp làm dịu tâm trí và cơ thể, 

giảm tác động sinh lý và tâm lý của căng thẳng và lo lắng. 

Nâng cao nhận thức về bản thân: Thiền có thể giúp bạn nhận thức rõ hơn 

về suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác thể chất của mình, cho phép bạn phát 

triển nhận thức và hiểu biết sâu sắc hơn. 

Cải thiện sự tập trung và tập trung: Thiền có thể nâng cao khả năng tập 

trung và tập trung của bạn, cải thiện hiệu suất của bạn trong các nhiệm vụ 

đòi hỏi sự chú ý bền vững. 

Tăng cường sức khỏe cảm xúc: Thiền có thể giúp bạn phát triển khả năng 

điều tiết cảm xúc và khả năng phục hồi tốt hơn, cải thiện khả năng quản lý 

những cảm xúc khó khăn và tăng cường những cảm xúc tích cực như 

niềm vui và lòng biết ơn. 

Phát triển lòng trắc ẩn và sự đồng cảm lớn hơn: Thiền có thể nâng cao khả 

năng kết nối và hiểu người khác của bạn, nuôi dưỡng lòng trắc ẩn và sự 

đồng cảm lớn hơn đối với người khác và giảm cảm giác cô lập và cô đơn. 

Nuôi dưỡng sự bình an và mãn nguyện nội tâm: Thiền có thể giúp bạn nuôi 

dưỡng cảm giác bình an và mãn nguyện nội tâm, giảm cảm giác bồn chồn 

và không hài lòng. 

Nhìn chung, các mục tiêu của thiền định có thể được định nghĩa rộng rãi là 

phát triển hạnh phúc, sự rõ ràng và sự bình an nội tâm lớn hơn, đồng thời 

nuôi dưỡng một kết nối sâu sắc hơn với bản thân và những người khác. 


