
Phần I: Giới thiệu về Thiền 

Chương 4: Các loại thiền định 

Có nhiều loại thiền khác nhau, mỗi loại đều có trọng tâm và kỹ thuật độc 

đáo riêng. Dưới đây là một số loại phổ biến nhất: 

Thiền chánh niệm: Đây là một loại thiền liên quan đến việc chú ý đến thời 

điểm hiện tại, không phán xét. Mục tiêu là chỉ đơn giản là quan sát suy 

nghĩ, cảm xúc và cảm giác của một người mà không bị cuốn vào chúng. 

Thiền yêu thương-tử tế: Loại thiền này liên quan đến việc nuôi dưỡng cảm 

giác yêu thương, lòng tốt và lòng trắc ẩn đối với bản thân và người khác. 

Nó thường liên quan đến việc âm thầm lặp lại các cụm từ như "Cầu xin cho 

tôi được hạnh phúc, cầu xin cho bạn được hạnh phúc" hoặc "Cầu mong tôi 

được bình an, cầu mong bạn được bình an." 

Thiền Siêu Việt: Loại thiền này liên quan đến việc sử dụng một câu thần 

chú, hoặc một từ hoặc cụm từ được lặp đi lặp lại một cách âm thầm để 

giúp tập trung tâm trí. Mục tiêu là đạt được trạng thái thư giãn sâu sắc và 

bình an nội tâm. 

Thiền Yoga: Loại thiền này thường được thực hành như một phần của 

thực hành yoga và liên quan đến việc tập trung vào hơi thở và các tư thế 

hoặc tư thế cụ thể để giúp tâm trí yên tĩnh và tăng nhận thức bên trong. 

Thiền Vipassana: Đây là một loại thiền bắt nguồn từ truyền thống Phật 

giáo, và liên quan đến việc chú ý đến hơi thở và cảm giác cơ thể, để giúp 

phát triển nhận thức và cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất của thực tại. 

Thiền Định: Loại thiền này, thường được thực hành trong truyền thống 

Thiền của Nhật Bản, liên quan đến việc ngồi im lặng và tập trung vào hơi 

thở trong khi quan sát suy nghĩ và cảm xúc của một người. Mục tiêu là trau 

dồi một trạng thái tĩnh lặng và trống rỗng bên trong. 

Ngoài ra còn có nhiều loại thiền định khác, mỗi loại đều có những lợi ích và 

trọng tâm riêng. Cuối cùng, loại thiền tốt nhất cho bạn sẽ phụ thuộc vào 

nhu cầu và sở thích cá nhân của bạn. 

Thiền chánh niệm 



Thiền chánh niệm là một loại thiền đang ngày càng trở nên phổ biến ở thế 

giới phương Tây, và có nguồn gốc từ các thực hành Phật giáo cổ đại. Việc 

thực hành liên quan đến việc đưa sự chú ý của một người đến thời điểm 

hiện tại và quan sát những suy nghĩ, cảm xúc và cảm giác vật lý phát sinh 

mà không cần phán xét. 

Mục tiêu của thiền chánh niệm không phải là ngừng suy nghĩ hay giải tỏa 

tâm trí, mà là để phát triển nhận thức tốt hơn về suy nghĩ và cảm xúc của 

một người và học cách quan sát chúng mà không bị cuốn vào chúng. Điều 

này có thể giúp giảm căng thẳng, lo lắng và trầm cảm, đồng thời cải thiện 

sức khỏe tổng thể. 

Một cách phổ biến để thực hành thiền chánh niệm là tập trung vào hơi thở, 

quan sát cảm giác của hơi thở khi nó đi vào và rời khỏi cơ thể. Khi tâm trí 

chắc chắn đi lang thang, người tập chỉ đơn giản là đưa sự chú ý của họ trở 

lại hơi thở, mà không phán xét hay chỉ trích. 

Một cách khác để thực hành thiền chánh niệm là đưa nhận thức đến thời 

điểm hiện tại theo những cách khác, chẳng hạn như bằng cách tập trung 

vào cảm giác của bàn chân trên mặt đất trong khi đi bộ, hoặc bằng cách 

quan sát hương vị và kết cấu của thức ăn trong khi ăn. 

Nhìn chung, thiền chánh niệm có thể là một công cụ mạnh mẽ để giảm 

căng thẳng và lo lắng, cải thiện tình cảm và nuôi dưỡng cảm giác bình an 

và hạnh phúc nội tâm lớn hơn. 

Thiền yêu thương-tử tế 

Thiền yêu thương tử tế là một loại thiền liên quan đến việc trau dồi cảm 

giác yêu thương, lòng trắc ẩn và lòng tốt đối với bản thân và người khác. 

Việc thực hành này bắt nguồn từ truyền thống Phật giáo và còn được gọi 

là thiền Metta. 

Trong một buổi thiền yêu thương, người tập có thể lặp lại những cụm từ 

như "Cầu mong tôi hạnh phúc, tôi có thể khỏe mạnh, tôi có thể được an 

toàn, tôi có thể thoải mái" hoặc những cụm từ tương tự hướng về bản thân 

họ. Sau đó, họ mở rộng những lời chúc tốt đẹp này đến những người 

khác, bắt đầu với một người gần gũi với họ, sau đó dần dần mở rộng để 

bao gồm ngày càng nhiều người. 



Mục tiêu của thiền yêu thương tử tế là trau dồi ý thức từ bi và tử tế đối với 

bản thân và người khác, có thể giúp giảm bớt những cảm xúc tiêu cực như 

tức giận, oán giận và ghen tuông. Nó cũng có thể thúc đẩy cảm giác kết 

nối và cộng đồng. 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiền yêu thương có thể có nhiều lợi ích, bao 

gồm giảm các triệu chứng trầm cảm và lo lắng, cải thiện các kết nối xã hội 

và tăng cảm giác hạnh phúc và hạnh phúc. 

Thiền Siêu Việt 

Thiền siêu việt (TM) là một loại thiền có nguồn gốc từ Ấn Độ và được phát 

triển bởi Maharishi Mahesh Yogi vào giữa thế kỷ 20. Nó liên quan đến việc 

sử dụng một câu thần chú cụ thể, hoặc âm thanh, được lặp lại một cách 

âm thầm với chính mình với mục tiêu đạt đến trạng thái thư giãn sâu sắc 

và bình tĩnh tinh thần. 

Trong thời gian TM, người tập ngồi thoải mái với đôi mắt nhắm nghiền và 

âm thầm lặp lại câu thần chú trong 20 phút, hai lần một ngày. Câu thần chú 

được chọn cho mỗi cá nhân bởi một giáo viên Transcendental Meditation® 

được đào tạo và được giữ kín. 

Mục tiêu của TM là vượt qua, hoặc vượt ra ngoài, tâm trí suy nghĩ tích cực 

và bước vào trạng thái thư giãn sâu sắc và tỉnh táo yên tĩnh. Điều này 

được cho là thúc đẩy thư giãn thể chất và tinh thần, giảm căng thẳng và lo 

lắng, đồng thời thúc đẩy sức khỏe tổng thể. 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng TM có thể có nhiều lợi ích, bao gồm giảm các 

triệu chứng lo lắng và trầm cảm, cải thiện sức khỏe tim mạch và cải thiện 

chức năng nhận thức. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng một số tuyên bố về TM 

của những người đề xuất nó đang gây tranh cãi và đã bị một số nhà 

nghiên cứu tranh cãi. 

Thiền Yoga 

Thiền yoga là một loại thiền có liên quan chặt chẽ đến việc thực hành thể 

chất của yoga. Nó kết hợp các tư thế thể chất, kỹ thuật thở và thiền định 

để tạo ra một thực hành toàn diện nhằm thúc đẩy sức khỏe thể chất, tinh 

thần và cảm xúc. 



Có nhiều loại thiền yoga khác nhau, nhưng một số loại phổ biến nhất bao 

gồm Hatha yoga, Kundalini yoga và Ashtanga yoga. Mỗi loại thiền yoga có 

thể có các tư thế, kỹ thuật thở và thực hành thiền khác nhau, nhưng tất cả 

đều nhằm mục đích tạo ra trạng thái bình tĩnh và thư giãn bên trong. 

Trong một buổi thiền yoga, người tập có thể tập trung vào hơi thở của họ, 

di chuyển qua các tư thế thể chất và tham gia vào các loại thiền khác nhau, 

chẳng hạn như thiền chánh niệm hoặc hình dung. Mục tiêu của thiền yoga 

là tăng cường sức khỏe thể chất, tinh thần minh mẫn và hạnh phúc về cảm 

xúc. 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiền yoga có thể có nhiều lợi ích, bao gồm giảm 

căng thẳng và lo lắng, cải thiện sức khỏe tim mạch và giảm các triệu 

chứng trầm cảm. Nó cũng được cho là cải thiện tính linh hoạt, cân bằng và 

sức khỏe thể chất tổng thể. 

Thiền Vipassana 

Thiền Vipassana là một loại thiền có nguồn gốc từ truyền thống Phật giáo. 

Đó là một thực hành tự chuyển đổi thông qua tự quan sát, và thường được 

dạy trong các trung tâm tĩnh tâm dân cư. 

Trong thời gian thiền Vipassana, hành giả ngồi trong tư thế thoải mái, 

nhắm mắt và tập trung vào hơi thở hoặc cảm giác cơ thể của họ. Mục tiêu 

là quan sát các cảm giác trong cơ thể mà không phản ứng với chúng, để 

có được cái nhìn sâu sắc về bản chất của tâm trí và bản chất của thực tế. 

Thiền Vipassana được biết đến với sự nhấn mạnh vào việc phát triển tâm 

bình đẳng, hay một nhận thức không phán xét về thời điểm hiện tại. Nó 

được cho là sẽ giúp các hành giả phát triển sự hiểu biết sâu sắc hơn về 

bản chất vô thường và luôn thay đổi của thực tại, dẫn đến hòa bình và mãn 

nguyện hơn. 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiền Vipassana có thể có nhiều lợi ích, bao 

gồm giảm các triệu chứng lo lắng và trầm cảm, cải thiện điều tiết cảm xúc 

và tăng cường tính linh hoạt trong nhận thức. Nó cũng được cho là cải 

thiện sự tập trung và tập trung, và thúc đẩy hạnh phúc tổng thể. 

Thiền định 



Thiền thiền, còn được gọi là Zazen, là một hình thức thiền có nguồn gốc từ 

Trung Quốc và sau đó được phát triển ở Nhật Bản. Đó là một thực hành 

thiền ngồi nhấn mạnh chánh niệm và nhận thức không phán xét về thời 

điểm hiện tại. 

Trong thiền Zen, người thực hành ngồi trong một tư thế cụ thể, thường là 

trên một chiếc đệm gọi là zafu, với hai chân bắt chéo và cột sống thẳng. 

Sau đó, học viên tập trung vào hơi thở của họ hoặc vào một đối tượng cụ 

thể, chẳng hạn như kinh koan, một tuyên bố giống như câu đố nhằm kích 

thích suy nghĩ. 

Mục tiêu của thiền Thiền là trau dồi cảm giác tập trung và tập trung sâu 

sắc, trong khi vẫn thư giãn và nhận thức. Nó được cho là sẽ giúp các học 

viên phát triển cái nhìn sâu sắc về bản chất của bản thân và thế giới xung 

quanh, dẫn đến cảm giác hòa bình và rõ ràng hơn. 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiền Thiền có thể có nhiều lợi ích, bao gồm 

giảm các triệu chứng lo lắng và trầm cảm, cải thiện sự tập trung và chú ý, 

và tăng cường sức khỏe tổng thể. Nó cũng được cho là cải thiện chức 

năng nhận thức và thúc đẩy sự tự nhận thức và phát triển cá nhân lớn 

hơn. 

Thiền thần chú 

Thiền thần chú là một loại thiền liên quan đến việc lặp lại một từ hoặc cụm 

từ cụ thể, được gọi là thần chú. Câu thần chú có thể được nói to hoặc lặp 

đi lặp lại một cách âm thầm trong tâm trí. 

Trong nhiều truyền thống, thần chú được coi là có sức mạnh tâm linh hoặc 

thần bí, và thường được sử dụng như một cách để kết nối với một vị thần 

hoặc năng lượng tâm linh cụ thể. Tuy nhiên, thiền thần chú cũng có thể 

được thực hành mà không cần bất kỳ liên kết tôn giáo hoặc tâm linh cụ thể 

nào. 

Trong khi thiền thần chú, người thực hành ngồi thoải mái với đôi mắt nhắm 

nghiền và lặp lại câu thần chú đã chọn thành tiếng hoặc im lặng. Việc lặp 

lại câu thần chú nhằm mục đích làm dịu tâm trí và đưa người tập vào trạng 

thái thư giãn và tập trung sâu sắc. 



Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiền thần chú có thể có nhiều lợi ích, bao gồm 

giảm căng thẳng và lo lắng, cải thiện chất lượng giấc ngủ và tăng cường 

sức khỏe tổng thể. Nó cũng được cho là cải thiện chức năng nhận thức và 

thúc đẩy sự tự nhận thức và phát triển cá nhân lớn hơn. 

Thiền quán tưởng 

Thiền quán tưởng, còn được gọi là hình ảnh có hướng dẫn hoặc hình dung 

sáng tạo, là một loại thiền liên quan đến việc sử dụng hình ảnh tinh thần để 

tạo cảm giác thư giãn, tập trung và hạnh phúc. 

Trong khi thiền quán tưởng, người thực hành thường ngồi thoải mái với 

đôi mắt nhắm nghiền, và được hướng dẫn qua một loạt các hình ảnh hoặc 

cảnh tinh thần. Các cảnh có thể dựa trên một mục tiêu hoặc ý định cụ thể, 

chẳng hạn như giảm căng thẳng hoặc tăng sự tự tin, hoặc chúng có thể chỉ 

đơn giản là những hình ảnh êm dịu hoặc yên bình. 

Mục tiêu của thiền quán tưởng là tạo ra trải nghiệm cảm giác trong tâm trí 

nhằm thúc đẩy cảm giác thư giãn, vui vẻ và bình tĩnh. Bằng cách liên tục 

tập trung vào những hình ảnh tích cực này, người tập có thể giúp giảm 

căng thẳng, lo lắng và kiểu suy nghĩ tiêu cực. 

Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thiền quán tưởng có thể có nhiều lợi ích, bao 

gồm giảm căng thẳng, lo lắng và trầm cảm, cải thiện chất lượng giấc ngủ 

và tăng cường sức khỏe tổng thể. Nó cũng đã được chứng minh là cải 

thiện thành tích ở các vận động viên và thúc đẩy sự chữa lành ở những 

người đối phó với cơn đau mãn tính hoặc bệnh tật. 

Thiền quét cơ thể 

Thiền quét cơ thể là một loại thiền chánh niệm liên quan đến việc mang lại 

nhận thức cho các bộ phận khác nhau của cơ thể, từng bộ phận một và 

tập trung vào các cảm giác ở từng khu vực. Nó thường được thực hành 

trong khi nằm xuống hoặc ngồi thoải mái với đôi mắt nhắm nghiền. 

Trong quá trình thiền quét cơ thể, người tập bắt đầu từ đỉnh đầu và từ từ 

hoạt động theo cách của họ xuống qua từng bộ phận của cơ thể, mang lại 

sự chú ý và nhận thức về bất kỳ cảm giác hoặc cảm giác nào có trong khu 

vực đó. Mục tiêu là trở nên hiện diện đầy đủ và nhận thức được các cảm 



giác vật lý ở mỗi bộ phận của cơ thể, mà không cần phán xét hay giải 

thích. 

Thiền quét cơ thể có thể giúp giảm căng thẳng và lo lắng bằng cách thúc 

đẩy thư giãn và nâng cao nhận thức về cơ thể. Nó cũng đã được chứng 

minh là có hiệu quả trong việc kiểm soát cơn đau mãn tính và cải thiện 

chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, nó có thể thúc đẩy cảm giác kết nối giữa 

tâm trí và cơ thể, dẫn đến hạnh phúc tổng thể lớn hơn. 


