
 
 

Thiền  Minh  Sát  Theo   
 

Tỳ  Khưu  DHAMMADHARO 
 
 

Lời   Giới   Thiệu 
 

Cuốn Cẩm Nang này chỉ dẫn cách thực tập Thiền Minh Sát của Thiền 
sư Pannavuddho rất có ích cho các người tập Thiền. Một phần của tập 
sách này là dịch từ bản chỉ dẫn viết bằng tiếng Thái của Thiền sư 
Dhammadharo, sư phụ của Thiền sư Pannavudho, là tác giả của pháp 
thiền này, phần khác là những lời giảng có ghi băng của Thiền sư 
Pannavudho, trong các buổi giảng ở Thái Lan hay ở ngoại quốc. Kỹ 
thuật Thiền mô tả trong tập cẩm nang này được xuất phát từ kinh Tứ 
Niệm Xứ và từ kinh nghiệm thiền tập, vì vậy nó được đưa ra nhiều lời 
khuyên hữu ích cho các thiền sinh, giúp họ giải quyết những vấn đề khó 
khăn khi hành thiền. Cuốn sách đề cập tới cả bốn tư thế đi, đứng, nằm, 
ngồi khi thiền cùng với những hình vẽ tỉ mỉ, những lời giải thích cho mỗi 
tư thế ngắn gọn, rõ ràng, đầy đủ. 

 
Đây là một cẩm nang cần thiết cho người tập Thiền Minh Sát. 
                                             
                                                            Prasert  Ruangskul 
 
                               Tổng Thư Ký danh dự của Hội Phật Tử Thế Giới. 
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Lời   Nói   Đầu 
 

Khi tôi bắt đầu dạy Thiền ở Mã Lai, nhiều Phật tử đã yêu cầu tôi viết 
một tập cẩm nang về pháp môn này, về những gì mà tỳ khưu 
Dhammadharo, sư phụ tôi đã giảng dạy trong vòng bao mươi năm nay, 
đã được viết bằng tiếng Thái và được tái bản nhiều lần. 

Bản cẩm nang thứ nhất bằng tiếng Anh viết bởi thiền sư Nagasena, 
người Ấn Độ được in năm 1968. Năm 1983 tôi cho in lại cuốn này và 
thêm vào nhiều hình vẽ mô tả phương pháp. Những bản in này nay đã 
tuyệt bản. Để đáp ứng nhu cầu của các người tập Thiền, đây là bản Anh 
ngữ thứ ba. Bản in lần này cho thêm nhiều chi tiết trong các bài giảng 
của tôi, còn những hình vẽ thì lấy từ nguyên tác bản tiếng Thái. 

Cuốn sách này có ghi một chút tiểu sử của Thiền sư Dhammadharo 
ghi lại sự thực hành, nỗ lực và những lợi ích mà ông  gặt hái được cũng 
như sự truyền pháp của ông. Sau đó là sự mô tả phương pháp, cũng như 
những kinh nghiệm mà thiền sinh sẽ gập. Những chỉ dẫn mà thiền sinh 
cần tìm hiểu và thực hành, và giúp thiền sinh đối phó với những vấn đề 
mà mình sẽ gập. Có nhiều phương pháp để đạt được sự tỉnh thức. 
Phương pháp mà 35 năm trước Tỳ Khưu Dhammadharo đã tìm ra ở Thái 
Lan cũng phù hợp với những gì Đức Phật đã giảng trong kinh Tứ Niệm 
Xứ. Ông tập pháp này liên tục 3 năm và chấm dứt khổ cho riêng ông. 
Tuy nhiên ông tiếp tục 6 năm nữa cho đến khi cảm thấy chắc chắn là 
phương pháp này là phương pháp tốt để được giải thoát. Ông đi khắp 
nước Thái để giảng dạy. Sau đó, ông tới Wat Chaina, một nghĩa địa ở 
tỉnh Thammarat, một nơi yên tĩnh mát mẻ. Ở đây cũng có một số sư đã 
thiền định theo nhiều phương pháp khác. Và phương pháp của ông khác 
với các phương pháp kia, cho nên nhiều sư sãi và Phật tử đến học hỏi 
với ông. Ông dạy họ và Wat Chaina trở thành một trung tâm thiền định. 
Nhiều Phật tử từ khắp nơi trong nước đến học với ông. Nhiều vị sư đem 
pháp này về dạy lại ở Thiền viện của họ. Nhiều người ngoại quốc đến từ 
Âu, Mỹ, Á cũng đến học. Ông dạy họ bằng cách ra dấu vì lúc đó có ít vị 
sư biết tiếng Anh. Các người này trở về nước họ và cũng giảng dạy lại 
pháp Thiền này.  
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Thái lan là một nước mà Phật giáo là 

quốc giáo, có nhiều thiền sư giảng Thiền 
theo lý thuyết nhưng có rất ít người giảng 
dạy căn cứ trên kinh nghiệm của chính 
mình. Tỳ khưu Dhammadharo đã bị nhiều 
người chỉ trích là đã giảng dạy một 
phương pháp Thiền rừng rú. Vì ông không 
học cao, ông chỉ trả lời đơn giản rằng 
những giảng dạy của Đức Phật đều từ rừng 
và Ngài cũng giác ngộ ở trong rừng. Họ 
càng tấn công ông thì lại càng có nhiều 

người đến theo học với ông. Nay thì mọi người đã công nhận pháp Thiền 
của ông phù hợp với những gì Đức Phật đã giảng trong kinh Tứ Niệm 
Xứ. Phương pháp của ông hiện là một trong những phương pháp nổi 
tiếng nhất của xứ Thái Lan, lan truyền đến nhiều tỉnh trong nước và cả ở 
ngoại quốc nữa. Nay ông không còn ở Wat Chaina nữa mà đã rời tới 
Wat Trai Ngarm (Chùa Cây Đa) 

Tôi tin chắc rằng bất cứ người nào (Thái, Tầu, Mỹ . . .  ) thực tập 
chăm chỉ phương pháp này sẽ gặt hái được những lợi ích như đã liệt kê ở 
phần cuối cuốn cẩm nang này. Những người chỉ đọc nhưng không thực 
hành, hay thực hành nhưng không có những mô tả trong sách đừng nản 
lòng và làm nản lòng những người khác và ngăn cản họ thực hành pháp 
này. Họ hãy thực hành một cách đúng đắn và thể nghiệm bản chất cuộc 
đời này qua những cảm giác của chính họ. Bất cứ thắc mắc nào của độc 
giả cần được soi sáng xin hãy tiếp xúc với chúng tôi. 

Tôi cố gắng đáp lại công ơn của Đức Phật, sư phụ tôi, những người 
đã ủng hộ tôi trong quãng đời tu hành bằng cách phổ biến giáo lý Phật 
giáo một cách rộng rãi. 

 
Cầu cho những người tìm kiếm con đường Đạo có được chân hạnh 

phúc ở cõi Niết Bàn. 
Cầu cho mọi chúng sanh đều hoàn thành Phật Đạo. 
 
                                            Tỳ khưu Pannavupho. 
 
 



 4
 

 
 
 

Tu  Tập  Thiền  Minh  Sát. 
 

 
Khi ngồi thiền nhóm, đừng ngồi sát vào nhau. Hãy ngồi thành hàng, 

cách nhau một sải tay. Khi ngồi, cổ, lưng phải thẳng trong suốt buổi tập. 
 
Khi ngồi thiền một cách nghiêm chỉnh, ta thường bắt đầu bằng cách 

Từ Quán. Nếu làm đúng thế thì tâm ta sẽ trở nên tích cực có thể tiến sâu 
vào định và sẽ có những hiệu quả ích lợi lâu dài. Trước hết, hãy rải tâm 
từ cho chính mình : 

Cầu  cho  tôi  thoát  khỏi  hận  thù 
Cầu  cho  tâm  tôi  thoát  khổ  (tâm bệnh) 
Cầu  cho  thân  tôi  thoát  khổ (thân bệnh) 
Cầu  cho  tôi  được  hạnh  phúc.  
 
Khi ta cảm nhận được lòng từ này, thì ta sẽ cảm thấy lòng từ đối với 

người khác. Để cho tâm từ không bị sai lạc, những người mới bắt đầu 
tập nên tránh 4 hạng người sau : 

1. Những người rất thân với mình, 
2. Những người đã chết, 
3. Những người khác phái, 
4. Những người mình ghét. 

 
Nên chọn một người còn sống, cùng phái mà bạn biết và kính phục, 

bạn sẽ dễ dàng gởi lòng từ đến người đó. Hãy nghĩ đến những đức tính 
của người đó và những điều tốt lành mà người đó đã làm cho bạn. Bạn 
sẽ cầu cho người đó với lòng yêu thương thành thật. Khi lòng từ và sự 
tập trung đã phát triển bạn có thể gởi lòng từ đến : 

1. Một người bạn thân, 
2. Một người không thương, không ghét, 
3. Một người ghét, 
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4. Một kẻ thù. 

 
Sau hết gởi lòng từ đến tất cả mọi chúng sanh. Pháp từ quán còn 

nhiều nữa nhưng ở đây thế là tạm đủ. 
 
 

Bạn có thể bắt đầu với hơi thở. Nhắm mắt lại nhẹ nhàng và quan sát 
hơi thở. Thở tự nhiên và chậm dãi. Quan sát hơi thở vào và thở ra với sự 
tỉnh thức. 
 
 

1. Khi thở ra với hơi thở ngắn, bạn biết mình thở ra với hơi thở ngắn. 
2. Khi hít vào với hơi thở ngắn, bạn biết mình hít vào với hơi thở 

ngắn. 
3. Khi thở ra với hơi thở dài, bạn biết mình thở ra với hơi thở dài. 
4. Khi hít vào với hơi thở dài, bạn biết mình hít vào với hơi thở dài. 

 
Tập thở như vậy một lúc cho tâm tĩnh lặng. Sau đó bạn tập minh sát. 
Bạn di chuyển tay (tay phải hay tay trái tuỳ thích) chầm chậm, ngắt 

quãng theo hình vòng cung mà bản lề là khuỷ tay. Bàn tay kia để trên 
đùi hay đầu gối. Trước hết đặt tay mà bạn định di chuyển trên đầu gối, 
giữ cho cánh tay bất động, rồi cảm nhận những cảm giác ở cánh tay đó. 
Giơ cánh tay đó lên ngang với mức bắt tay. Chú tâm vào bàn tay hoặc 
ngón tay. Bạn có thể xoè các ngón tay ra để kéo sự tỉnh thức tới các cảm 
giác ở tay. Giữ sự cảm nhận những cảm giác ở tay cho đến hết buổi tập. 
Di chuyển ta một chút, đồng thời động đậy các ngón tay. Ngưng. Cứ tiếp 
tục như thế cho đến khi tay đã đạt đến giới hạn là vị trí ở gần vai. Rồi, 
tay lại di chuyển từ từ xuống dưới cho đến khi tới vị trí ở gần đầu gối. 
Bạn lại tiếp tục giơ tay lên. Điều quan trọng phải nhớ khi tay và ngón tay 
di chuyển thì tâm ta phải tập trung mãnh liệt ở bàn tay hay ngón tay. 
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Phải tập như vậy trong bao lâu ? Càng lâu càng tốt và liên tục cho tới 

khi bạn cảm thấy một cảm giác mạnh và rõ ràng như kim châm vào 
ngực. Cho đến khi việc này xảy ra, dù mệt mỏi bao nhiêu vẫn phải kiên 
nhẫn, tiếp tục thực hành. Ngay cả khi có cảm giác nhưng cường độ còn 
yếu bạn vẫn phải tiếp tục. Chỉ khi nào bạn cảm thấy cảm giác kim châm 
này mạnh và rõ rệt ở ngực thì bạn mới ngưng di chuyển tay và đặt tay 
trên đùi hay đầu gối để nghỉ. 

Khi bắt đầu tập, giữ ý ở đầu ngón tay hay bàn tay. Lúc đầu có thể bạn 
không cảm thấy một cảm giác nào, nhưng một lúc sau bạn sẽ cảm thấy 
hơi nóng ở ngón tay hay bàn tay, hay một rung động nhỏ như một dòng 
điện ở ngón tay, bàn tay, cánh tay. Những cảm giác này xuất hiện rồi 
biến mất từng chập. Khi bạn cảm nhận được những cảm giác này thì bạn 
hãy chú tâm liên tục vào cảm giác ấy. Bạn càng chú ý thì cảm giác càng 
mạnh. Cảm giác này dần dần lan rộng ra cánh tay rồi tới ngực. Khi nó 
tới ngực bạn sẽ thấy những cảm giác khác nữa nổi lên như ngực cứng 
lại, hay thu nhỏ lại, hay bạn có thể cảm thấy chóng mặt, nhức đầu. Cái 
cảm giác như kim châm vào ngực giống như ai đâm kim và rút kim ra 
rất nhanh ở giữa ngực bạn. Để hết tâm trí vào cảm giác này, dù bạn thấy 
đau cũng đừng bỏ. Càng chú ý thì cảm giác càng mạnh. Cảm giác kim 
châm này sẽ dần dần xuyên ngực ra đằng sau lưng và rồi đi lên đỉnh đầu, 
qua trán, tới lông mày và ra khỏi đây. Khi quan sát những cảm giác này, 
bạn có thể bị nhức đầu, đừng sợ, đừng ngừng lại, cứ tiếp tục quan sát. 

Những người tập các phương pháp Thiền khác cũng có thể có những 
cảm giác tương tự, không hiểu rõ họ liền bỏ cuộc. Những người may 
mắn đã có kinh nghiệm ấy, tôi xin họ đừng sợ và hãy tiếp tục quan sát 
những cảm giác ấy. Kết quả có những cảm giác như kim châm ở ngực 
của những phương pháp khác cũng giống như phương pháp di chuyển 
tay này. Bất cứ phương pháp nào cũng đưa đến cùng kết quả. Tất cả đều 
tuỳ thuộc vào sự tỉnh thức của bạn. Phương pháp di chuyển tay này là 
con đường tắt đi đến kết quả ấy. Khi ngồi thiền, hãy thực hiện pháp 
Thiền này một cách có hệ thống. Bất cứ cảm giác nào bạn cảm nhận lúc 
này, hãy nhận biết nó. Bạn nên dửng dưng, đừng dính mắc vào một cái 
gì ở thế giới này. Đừng níu kéo chuyện quá khứ, đừng mơ mộng tương 
lai. Quá khứ đã qua rồi và tương lai thì chưa tới. Ngay lúc này bạn phải 



 9
chú ý quan sát mọi hiện tượng mà mình kinh nghiệm không thối 
chuyển cho đến khi có được sự tỉnh thức. Cứ tập đi, tập lại pháp này. 
Cảm giác  
 
như kim châm ở ngực rất quan trọng. Khi bạn cảm nhận nó rõ ràng và 
liên tục chăm chú đến nó, nó sẽ giúp cho bạn trở thành nhậy cảm và dễ 
dàng tiếp nhận sự tỉnh thức. 

Khi ngồi thiền bạn có thể bị tê, đau ở mông v . v . , bạn hãy chú ý vào 
cảm giác này. Bạn hãy quan sát cảm giác này thật kỹ (tê, nóng, ngứa, 
đau). Càng chú ý thì cảm giác càng mạnh. Sau một lúc nó sẽ giảm lần 
cường độ và rồi biến mất. Rồi nó lại tái xuất hiện, rồi lại biến mất. Cho 
tới khi nó lan tới ngực. Bạn sẽ cảm thấy ngực như cứng lại, hẹp lại. Cứ 
tiếp tục, đừng sợ hãi. Dần dần những cảm giác kim châm sẽ làm bạn 
nhận biết rõ ràng, sắc bén; bất cứ một cảm giác nào hay bất cứ một cử 
động nào bạn làm lúc đó, và đó là sự tỉnh thức. Cảm giác kim châm ở 
ngực có được do quan sát những cảm giác ở mông cũng tương tự như ta 
quan sát những cảm giác ở tay khi di động. ngoài phương pháp ngồi, 
chúng ta có thể thực hành các tư thế khác. 

 
Tư   Thế   Đứng 

 
Đứng chân không để lòng bàn chân tiếp xúc với mặt sàn. Giữ người 

bất động, tay không chuyển động. Hai chân hơi cách nhau để thân được 
thoải mái. Tập thế đứng cũng như tập thế ngồi. Bạn có thể di chuyển tay, 
thở tỉnh thức, cảm giác kim châm ở ngực, hay chú ý đến cảm giác ở lòng 
bàn chân. Điểm khác biệt là khi ngồi thì bạn chú ý ở mông, khi đứng thì 
bạn chú ý ở lòng bàn chân. Khi bạn chú ý ở lòng bàn chân, bạn sẽ phân 
biệt những cảm giác như nóng, cứng, nặng nề, tê, kim châm. Những cảm 
giác này lần lần sẽ lan dần lên đùi, thân. Cũng có khi bạn cảm thấy nhức 
đầu, chóng mặt, mất thăng bằng. Đừng sợ hãi hãy tiếp tục quan sát. Kết 
quả của sự chú ý này cũng giống như ở tư thế ngồi. Những người già có 
thể nắm tay vào bàn cho khỏi ngã. 
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Tư    Thế    Đi 
 

Khi đi cổ và lưng phải thẳng, lòng bàn chân phải song song với sàn 
nhà. Mắt nhìn xuống sàn ở 2 thước phía trước, mỗi bước đi, quan sát 
những cảm giác ở lòng bàn chân. Đừng khởi một niệm nào như ghi nhận 
: chân nhấc lên, chân đặt xuống, v . v . Chỉ chú ý đến những cảm giác ở 
lòng bàn chân hay ở những ngón chân. Tập một lúc bạn bắt đầu cảm 
nhận cảm giác kim châm nhẹ. Chú ý nhiều hơn nữa vào những cảm giác 
này, đừng để ý gì đến những việc khác. Dần dần bạn sẽ thấy những cảm 
giác đi lên cẳng, đùi, thân và ngay cả đầu. Trong khi đi, quan sát những 
cảm giác khi chân nhấc lên, rồi đặt xuống. Cảm nhận được sự phát sinh 
và chấm dứt của thân xúc. Khi bạn nhận biết sâu và rõ thân xúc rồi bạn 
sẽ thực hiện được Tâm xúc, và những hiệu quả khác. Nhiều người hiểu 
lầm rằng chỉ có ngồi mới là Thiền. Nếu họ thực hành Thiền khi đi thì khi 
họ ngồi Thiền họ sẽ thấy mình tiến bộ hơn và người khoẻ ra. Đi trên cát 
thì tốt hơn là đi trên xi-măng, đi trên sàn gỗ cũng tốt. 
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Những bước chân sai của người đầy dục vọng : 
1. Gót chân nhấc trước, ngón chân sau. 
2. Khi bước, ngón chân chúc xuống. 
3. Khi đặt chân xuống, ngón chân xuống trước gót chân. 

 

   
 
 
Những bước chân sai của người ghen ghét : 
1. Ngón chân nhấc lên trước gót chân. 
2. Khi bước lên trước, gót chân chúc xuống. 
3. Khi đặt chân xuống, gót chân xuống trước. 

 

   
 

 
Những bước chân của người hoang tưởng : 
1. Khi đứng hai chân cách nhau, hướng theo chiều khác nhau. 
2. Khi bước 2 chân loạng quạng về một phía. 
3. Khi đặt chân xuống thì cạnh bàn chân xuống trước. 
4. Ngón chân hướng ra ngoài, gót chân hướng vào trong 
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Những bước chân đi đúng : 
1. Khi nhấc chân lên quan sát những cảm giác ở lòng bàn chân. 
2. Khi bước tới trước, quan sát những cảm giác ở đầu ngón chân. 
3. Khi đặt chân xuống, quan sát những cảm giác ở lòng bàn chân. 
4. 2 bàn chân di chuyển song song. 

 

  

  
 

 
 
Khi thực hành, tuỳ theo cảm giác ta có như tê, cứng, nóng; ta quan sát 

nó và từ từ thấy nó lan dần lên ngực. Ta có thể bị chóng mắt, đừng sợ, 
cứ tiếp tục, những cảm giác này sẽ biến mất. Đi đến khi có cảm giác kim  

 
 

châm ở ngực. Ngừng lại. Đứng im và quan sát cảm giác đó. Lúc đó bạn 
sẽ phát triển sự tỉnh thức trên thân. Bạn cảm nhận rõ ràng và sắc bén mọi  
cảm giác và cử động của thân bạn lúc đó. Đức Phật dạy chúng ta phải 
tỉnh thức trong mọi bước đi. 

 
 
 

Năm   ích  lợi   khi  tập  Thiền   hành. 
 

1. Nhẫn nại hơn, không dễ dàng bị mệt mỏi khi đi xa. 
2. Nhẫn nại trong mọi việc. 
3. Sức khoẻ tăng tiến 
4. Tiêu hoá tốt. 
5. Còn nhiều ích lợi khác. 
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Tư   Thế   Nằm 
 

Bạn hãy nằm nghiệng về phía phải. Nếu thấy không thuận thì có thể 
chọn tư thế khác. Quan sát những cảm giác ở các nơi tiếp xúc như thái 
dương với gối, sườn, chân với giường, hay hơi thở ra , vào v . v . cho 
đến khi cảm nhận được cảm giác như kim châm ở vị trí quan sát đó xuất 
hiện rồi biến mất. Tiếp tục quan sát một cách khách quan những ý niệm 
khởi lên lúc đó, có ý niệm giúp ích, có ý niệm quấy rối. Nếu là ý niệm 
quấy rối thì lập tức ngưng ngay và quay trở lại đề mục. 

 
1. Quan sát những cảm giác ở các nơi đánh số 1 : Đó là điểm Thân 

xúc. 
2. Quan sát những cảm giác ở các nơi đánh số 2 : Đó là điểm Tâm 

xúc. 
3. Quan sát những cảm giác những cảm giác ở nơi đánh số 3 : Đó là 

Tỉnh thức môn. 
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Trong   các   hoạt    động    khác 
 

Khi ăn, uống . . . bạn hãy quan sát những cảm giác lưỡi chạm vào 
thức ăn, thức uống, rồi quan sát những cử động của lưỡi và mồm. Khi 
nhìn ra trước hoặc ngoái lại sau, hãy quan sát những cảm giác ở mắt, gáy 
. . . Ta làm mọi việc với sự tỉnh thức. 

Những hành động bởi thân, khẩu, ý đều được ghi lại trong tâm. Khi ta 
thực hành Thiền minh sát, những hành động trong quá khứ sẽ hiện lên 
với những cảm giác vui, khổ, không vui không khổ. Nhiều người chỉ 
thích những cảm giác vui, không muốn những cảm giác khổ. Dù muốn 
dù không thì đó là kết quả của những hành động trong quá khứ. Bạn phải 
chịu đựng nó khi nó xuất hiện rồi thì bạn sẽ không bị khổ nữa. Cũng như 
một người mắc nợ phải trả dần dần cho đến hết. Mục đích của Thiền 
minh sát là thoát khỏi luân hồi. Muốn vậy thì bạn phải trả lại hết những 
gì bạn đã vay mượn. Trong Tứ Diệu Đế thì Khổ đế nêu lên đầu tiên, chỉ 
có thanh toán được khổ thì ta mới có chân hạnh phúc. 

Những người thực hành Thiền Minh Sát theo mô tả ở trên sẽ cảm 
nhận được thế nào là thân trong thân, tâm trong tâm, cảm giác trong cảm 
giác và như vậy họ sẽ hiểu nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân 
thức liên quan đến tâm như thế nào. Họ sẽ nhận biết một cảm giác là vui, 
khổ, không vui không khổ, do đó dửng dưng với mọi ham muốn. Các 
Phật tử đã giữ được 5 giới : sát, đạo, dâm, vọng, họ cũng nên tránh 6 
điều hại sau : 

1. Nghiện 
2. Bát phố 
3. Xem trình diễn ca vũ nhạc 
4. Đánh bạc 
5. Giao du với bạn xấu 
6. Lười biếng. 
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Những   lợi   ích  khi   thực   hành   pháp    này 
 

1. Thư dãn 
2. Huyết áp cao giảm 
3. Khoẻ hơn 
4. Nhanh nhẹn hơn 
5. Ngủ đẫy giấc, thức dậy tỉnh táo 
6. Sớm bình phục nếu có bệnh 
7. Tăng sức chịu đựng, nhẫn nại khi làm việc 
8. Không dễ dàng khi nổi giận 
9. Chuyên cần hơn 

    10. Không bị bùa ếm 
11. Sớm khỏi bị bùa ếm 
12. Đáng tin cậy hơn 
13. Thương người 
14. Tỉnh táo trong công việc 
15. Tỉnh thức 
16. Tăng trí nhớ 
17. Không bị si khờ khi về già 
18. Không khổ khi chết 
19. Cẩn thận trong mọi hành động 
20. Không sa vào địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. 
 
 
 
 
 
Nếu muốn tìm hiểu thêm về Thiền Minh Sát hãy vào web sau đây : 
 Website : http://www.budaedu.org. 


