
Phần I: Giới thiệu về Thiền 

Chương 5: Chuẩn Bị Thiền Định 

Trước khi bắt đầu thực hành thiền định, có thể hữu ích khi dành một chút 

thời gian để chuẩn bị cả không gian thể chất và tinh thần của bạn. Dưới 

đây là một số điều cần xem xét khi chuẩn bị cho thiền định: 

Chọn một không gian yên tĩnh: Tìm một không gian yên tĩnh, nơi bạn sẽ 

không bị làm phiền. Đây có thể là một căn phòng trong nhà của bạn hoặc 

một không gian ngoài trời yên tĩnh. 

Thoải mái: Ngồi hoặc nằm trong tư thế thoải mái. Điều quan trọng là phải 

cảm thấy thoải mái để bạn có thể đứng yên trong suốt thời gian thiền định. 

Thiết lập tâm trạng: Tạo bầu không khí êm dịu bằng cách thắp nến, thắp 

hương hoặc chơi nhạc nhẹ. Điều này có thể giúp tạo ra một môi trường 

yên bình và thư giãn. 

Thời gian trong ngày: Chọn thời gian trong ngày phù hợp nhất với bạn. Một 

số người thích thiền điều đầu tiên vào buổi sáng, trong khi những người 

khác thích thiền vào ban đêm. 

Luyện tập thường xuyên: Cố gắng thực hành thiền định thường xuyên, lý 

tưởng nhất là vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Điều này sẽ giúp bạn thiết 

lập một thói quen và biến thiền định thành thói quen. 

Quản lý phiền nhiễu: Việc phát sinh phiền nhiễu trong khi thiền là điều tự 

nhiên. Khi bạn nhận thấy tâm trí của mình lang thang, hãy nhẹ nhàng 

chuyển hướng sự tập trung của bạn trở lại hơi thở hoặc điểm tập trung đã 

chọn của bạn. 

Hãy kiên nhẫn: Hãy nhớ rằng thiền là một thực hành, và cần có thời gian 

để phát triển. Đừng nản lòng nếu bạn không nhận thấy kết quả ngay lập 

tức. Với thực hành nhất quán, bạn sẽ bắt đầu thấy những lợi ích của thiền 

định. 

Chọn đúng thời gian và địa điểm 



Chọn thời gian và địa điểm thích hợp để thiền có thể nâng cao đáng kể 

hiệu quả thực hành của bạn. Dưới đây là một số mẹo bổ sung cần xem 

xét: 

Thời gian trong ngày: Chọn thời điểm trong ngày khi bạn ít có khả năng bị 

gián đoạn hoặc mất tập trung nhất. Nhiều người thấy rằng sáng sớm hoặc 

buổi tối là thời điểm tốt để thiền. 

Môi trường: Chọn một môi trường yên tĩnh với ít phiền nhiễu nhất. Nếu có 

thể, hãy chọn một không gian sạch sẽ, đủ ánh sáng và không lộn xộn. 

Thoải mái: Chọn một tư thế thoải mái mà bạn có thể duy trì trong suốt thời 

gian thiền định. Đây có thể là ngồi trên đệm hoặc ghế, nằm xuống hoặc 

thậm chí đi bộ. 

Quần áo: Mặc quần áo thoải mái sẽ không làm bạn mất tập trung trong quá 

trình luyện tập. Quần áo rộng rãi, thoáng khí là một lựa chọn tốt. 

Ánh sáng: Ánh sáng có thể có tác động lớn đến tâm trạng và mức năng 

lượng của bạn. Ánh sáng mờ có thể tạo ra một bầu không khí êm dịu, 

trong khi ánh sáng mạnh có thể giúp bạn cảnh giác và tập trung. 

Nhiệt độ: Chọn nhiệt độ thoải mái sẽ giúp bạn thư giãn và tập trung. Nếu 

bạn đang luyện tập trong môi trường lạnh, hãy cân nhắc sử dụng chăn 

hoặc mặc quần áo ấm. 

Bằng cách dành thời gian để tạo ra một môi trường thoải mái và hỗ trợ cho 

việc thực hành thiền định của bạn, bạn có thể giúp trau dồi cảm giác bình 

tĩnh và tập trung hơn. 

Tư thế và kỹ thuật thở phù hợp 

Ngoài việc lựa chọn thời gian và địa điểm phù hợp, tư thế và kỹ thuật thở 

phù hợp cũng là những yếu tố quan trọng cần xem xét khi chuẩn bị cho 

thiền định. 

Tư thế: 

Ngồi trong tư thế thoải mái và thẳng đứng. Bạn có thể ngồi trên đệm hoặc 

ghế, hoặc thậm chí trên sàn nhà. 



Giữ cho cột sống của bạn thẳng và vai của bạn thư giãn. 

Đặt tay lên đầu gối hoặc trong lòng. 

Thư giãn cơ mặt và hàm của bạn. 

Nhắm mắt lại hoặc giữ cho chúng hơi mở bằng một cái nhìn nhẹ nhàng. 

Sự hô hấp: 

Hít một vài hơi thật sâu để bắt đầu luyện tập, hít vào bằng mũi và thở ra 

bằng miệng. 

Sau đó, hít thở tự nhiên bằng mũi của bạn. 

Tập trung sự chú ý của bạn vào hơi thở của bạn, nhận thấy cảm giác 

không khí di chuyển vào và ra khỏi cơ thể bạn. 

Nếu tâm trí của bạn lang thang, hãy nhẹ nhàng đưa sự chú ý của bạn trở 

lại hơi thở của bạn. 

Bằng cách duy trì tư thế thích hợp và sử dụng các kỹ thuật thở để giúp tập 

trung sự chú ý của bạn, bạn có thể giúp tạo ra một nền tảng ổn định và 

bình tĩnh cho việc thực hành thiền định của mình. 

Tư thế và kỹ thuật thở đúng là những thành phần thiết yếu của việc thực 

hành thiền thành công. Bằng cách dành thời gian để thiết lập cơ thể và tâm 

trí của bạn để thiền định, bạn có thể tạo ra một môi trường thuận lợi cho 

việc thư giãn, tập trung và rõ ràng. 

Tư thế đóng một vai trò quan trọng trong thiền định. Ngồi với cột sống 

thẳng đứng giúp giữ cho cơ thể tỉnh táo và tỉnh táo, đồng thời thúc đẩy sự 

thư giãn và dễ dàng. Cột sống thẳng giúp duy trì sự cân bằng và ổn định, 

cho phép hơi thở lưu thông tự do và trơn tru. 

Khi nói đến hơi thở, tập trung vào hơi thở có thể giúp làm dịu tâm trí và 

đưa nó vào thời điểm hiện tại. Bằng cách hướng sự chú ý của bạn vào hơi 

thở của bạn, bạn có thể nuôi dưỡng cảm giác tĩnh lặng và thư giãn, đồng 

thời thúc đẩy sự minh mẫn và tập trung tinh thần. 

Một kỹ thuật thở đơn giản thường được sử dụng trong thiền định được gọi 

là "thở chánh niệm". Để thực hành thở chánh niệm, hãy bắt đầu bằng cách 



hít thở sâu một vài lần để giúp ổn định tâm trí và cơ thể của bạn. Sau đó, 

cho phép hơi thở của bạn trở lại nhịp điệu tự nhiên và tập trung sự chú ý 

của bạn vào cảm giác hơi thở di chuyển vào và ra khỏi cơ thể bạn. Nếu 

tâm trí của bạn lang thang, chỉ cần đưa sự chú ý của bạn trở lại hơi thở 

của bạn. 

Nhìn chung, tư thế và kỹ thuật thở phù hợp có thể giúp tạo nền tảng ổn 

định và êm dịu cho việc thực hành thiền định của bạn, cho phép bạn đắm 

mình hoàn toàn vào thời điểm hiện tại và trải nghiệm nhiều lợi ích của thiền 

định. 

Tạo ra một môi trường thoải mái và yên bình 

Tạo ra một môi trường thoải mái và yên bình là một khía cạnh quan trọng 

của việc chuẩn bị cho thiền định. Điều cần thiết là tìm một nơi mà bạn có 

thể thiền định mà không bị làm phiền. Tốt nhất, nơi này nên yên tĩnh và 

không bị phân tâm như tiếng ồn hoặc ánh sáng rực rỡ. Nó có thể là một 

không gian thiền chuyên dụng, một góc của một căn phòng, hoặc thậm chí 

là một nơi hẻo lánh trong tự nhiên. 

Để tạo ra một môi trường yên tĩnh, bạn có thể sử dụng các yếu tố như nến, 

hương hoặc tinh dầu để tạo ra một bầu không khí thư giãn. Bạn cũng có 

thể phát nhạc nhẹ nhàng hoặc âm thanh tự nhiên trong nền, nhưng hãy 

đảm bảo rằng nó không trở thành một sự phân tâm. Một số người thích 

thiền trong im lặng hoàn toàn, vì vậy tùy thuộc vào sở thích cá nhân. 

Nó cũng rất cần thiết để mặc quần áo thoải mái mà không hạn chế hơi thở 

hoặc chuyển động của bạn trong khi thiền. Quần áo rộng rãi được làm từ 

các chất liệu tự nhiên như cotton hoặc vải lanh là lý tưởng. 

Ngoài ra, bạn nên tắt các thiết bị điện tử hoặc đặt chúng ở chế độ im lặng 

để giảm thiểu phiền nhiễu. Nếu bạn sống với người khác, hãy cho họ biết 

rằng bạn sẽ thiền định và yêu cầu họ tôn trọng không gian của bạn và 

không làm phiền bạn trong quá trình luyện tập. 

Chọn một phương pháp thiền phù hợp với nhu cầu của bạn 

Chọn một phương pháp thiền phù hợp với nhu cầu của bạn cũng là một 

phần quan trọng trong việc chuẩn bị cho thiền định. Có nhiều loại thiền, 



mỗi loại đều có trọng tâm và lợi ích riêng. Một số người có thể thích cách 

tiếp cận có cấu trúc và có hướng dẫn hơn, trong khi những người khác có 

thể thích cách tiếp cận cởi mở hơn và phi cấu trúc. Điều cần thiết là phải 

tìm một phương pháp phù hợp với bạn và phù hợp với mục tiêu thiền định 

của bạn. 

Nếu bạn chưa quen với thiền định, có thể hữu ích khi thử các phương 

pháp khác nhau để tìm ra phương pháp phù hợp nhất với bạn. Một số 

phương pháp thiền phổ biến bao gồm thiền chánh niệm, thiền yêu thương, 

thiền siêu việt, thiền yoga, thiền vipassana, thiền Zen, thiền thần chú, thiền 

quán tưởng và thiền quét cơ thể. 

Điều quan trọng cần lưu ý là không có cách thiền "đúng" hay "sai", và 

những gì phù hợp với người này có thể không hiệu quả với người khác. 

Điều quan trọng là tìm ra một phương pháp mà bạn cảm thấy thoải mái và 

bạn có thể cam kết thực hành thường xuyên. 

Có thể hữu ích khi tìm kiếm sự hướng dẫn từ một giáo viên thiền định hoặc 

tham dự một lớp thiền để tìm hiểu thêm về các phương pháp khác nhau và 

nhận được sự hỗ trợ trong việc thực hành của bạn. Ngoài ra, có nhiều tài 

nguyên có sẵn trực tuyến, chẳng hạn như các ứng dụng hoặc video thiền 

có hướng dẫn, có thể cung cấp hướng dẫn và cảm hứng cho việc thực 

hành của bạn. 

Đặt ý định cho việc thực hành thiền định của bạn 

Đặt ý định cho việc thực hành thiền định của bạn là một bước quan trọng 

trong việc chuẩn bị cho thiền định. Một ý định là một tuyên bố hoặc khẳng 

định rằng bạn sử dụng để hướng dẫn thực hành của bạn và mang lại sự 

tập trung vào tâm trí của bạn. Đó là một tuyên bố cá nhân phản ánh những 

gì bạn muốn đạt được hoặc trải nghiệm trong thực hành thiền định của 

mình. 

Thiết lập ý định có thể giúp bạn tập trung và có động lực, đồng thời mang 

lại cho bạn cảm giác về mục đích và phương hướng. Ý định của bạn có 

thể là bất cứ điều gì có ý nghĩa đối với bạn, chẳng hạn như giảm căng 

thẳng, nâng cao nhận thức về bản thân, cải thiện các mối quan hệ hoặc 

đạt được cảm giác bình an nội tâm. 



Để đặt ý định của bạn cho việc thực hành thiền định của bạn, hãy dành 

một vài phút để suy ngẫm về những gì bạn hy vọng sẽ đạt được thông qua 

thực hành của bạn. Hãy suy nghĩ về những gì bạn muốn tập trung vào, 

những gì bạn muốn giải phóng và những gì bạn muốn trau dồi trong cuộc 

sống của mình. Viết ra ý định của bạn trong một tuyên bố tích cực, căng 

thẳng hiện tại, chẳng hạn như "Tôi bình tĩnh và hòa bình" hoặc "Tôi tập 

trung và làm việc hiệu quả". 

Một khi bạn đã đặt ra ý định của mình, hãy âm thầm lặp lại ý định đó với 

chính mình hoặc thành tiếng trước khi bạn bắt đầu thực hành thiền định. 

Hãy để ý định của bạn hướng dẫn việc thực hành của bạn và đưa sự chú ý 

của bạn trở lại nó bất cứ khi nào tâm trí bạn bắt đầu đi lang thang. Bằng 

cách đặt ra một ý định rõ ràng cho việc thực hành của bạn, bạn có thể đào 

sâu kinh nghiệm thiền định của mình và trau dồi lợi ích của thiền hiệu quả 

hơn. 

- 


