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Thiền  Tịnh  Song  Tu 

 

Tác giả : Phương Lập Thiên 

                                                                               Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

I- Thiền. 

 

Dhyana dịch âm là Thiền, hoặc Thiền Na. Dịch nghĩa là Tư duy tu, tĩnh lự, 

nhiếp niệm, minh tưởng (ngẫm nghĩ), dùng theo ngôn ngữ hiện tại là tập trung 

tinh thần.  

 

Dưới khía cạnh tôn giáo ta có : Thiền tư, thiền niệm, thiền quán. Thiền tư là 

từ bỏ mọi khái niệm, suy tư; Thiền niệm là trừ bỏ  mọi phiền não; thiền quán 

gồm có thân quán : bất tịnh; tâm quán : vô thường; pháp quán : vô ngã; thọ 

quán là khổ. 

 

Thiền có nhiều công năng như trừ ác niệm, trừ phiền não, điều tiết tình tiết 

để được trạng thái tốt. Thiền có thể sinh ra Định. Định lại sinh ra Huệ là các 

thần thông. Muốn được Định thì phải qua giai đoạn Thiền. Thiền mà không có 

Định thì không được gọi là Thiền. Định là dịch từ chữ Samadhi, dịch âm là 

Tam muội, hay tam ma địa, dịch nghĩa thì là tâm chuyên nhất, tinh thần bất 

động. Thực ra Thiền không phải là một khái niệm mà là sự tập trung tinh thần 

mà tĩnh lự. Từ Mã Tổ Đạo Nhất, thiền phải thực hành hàng ngày, từ thực hành 

hàng ngày mà được Thiền ngộ. Thiền phải ngộ, không ngộ thì không phải 

Thiền. 

 

Thiền không thể dùng lời mà diễn tả được. Do đó các Thiền sư phản ứng 

bằng cách im lặng, mắng, hét, đánh, xô ra, nắm lấy,  v . v . 
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Thiền là để minh tâm kiến tánh. Tánh ngược lại tướng, tướng liền với niệm, 

niệm lại thông với trú, nên Lục tổ chủ trương vô tướng, vô niệm, vô trú. 

 

Nếu ngộ được lý lẽ sẽ được Đạo, Đạo ngược với sự, nhưng sự thông với lý 

thì sẽ thành Phật. 

 

II- Niệm. 

 

Niệm Phật thì thành Phật. Tâm tịnh thì thành Phật, tâm động thì là phàm 

phu. Còn phân biệt thì tâm, Phật, chúng sinh là ba, nhưng ngộ thì ba là một. 

Ngoài tâm thì không thấy Phật; ngoài Phật thì không thấy tâm. Phật không 

hình tướng, tâm niệm Phật cũng không hình tướng. Tâm và Phật dung hợp 

Phật là tâm, tâm là Phật. Niệm Phật là niệm tâm, cầu tâm tức cầu Phật. Trong 

niệm Phật ta có sự phân biệt giữa Tiểu thừa và Đại thừa. Tiểu thừa chỉ biết có 

Phật Thích Ca Mâu Ni, quy kính, tán thân, tư niệm Ngài. Đại thừa quan niệm 

tam thế chư Phật mười phương có vô số Phật như Phật Di Lặc, Phật Dược Sư, 

Đại Phật Như Lai, Phật mặt trời, Phật mặt trăng, Phật A Di Đà v . v . Nhưng 

người ta lấy Phật A Di Đà làm đại biểu.  

 

Niệm Phật A Di Đà có 2 công dụng : 

 

1- Công dụng của Thánh âm : 

A : là âm tạo ra vũ trụ 

Di : là tự tánh, sự bình đẳng của các pháp. 

Đà : sự nhiếp tất cả các pháp. 

 

2-Sự niệm A Di Đà ngưng tụ lại ba thân : pháp thân, báo thân, hóa thân. 

 

III- Thiền  Tịnh  Song  Tu. 
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Thiền mà có niệm trong đó gọi là Thiền Tịnh Song Tu. 

 

1- Phái Hoa Nghiêm phân biệt 5 loại Thiền : 

 

a/ Duyên cảnh niệm Phật. 

b/ Nhiếp cảnh niệm Phật. 

c/ Hỗn hợp tâm cảnh niệm Phật. 

d/ Tâm cảnh vô ngại niệm Phật. 

e/ Chủng chủng vô tận niệm Phật. 

 

2- Trí Khải đại sư phân biệt 6 loại Thiền : 

 

a/ Vãng sanh niệm Phật. 

b/ Vạn pháp do tâm tạo niệm Phật. 

c/ Quán tưởng diệt tội niệm Phật. 

d/ Quán tâm tướng ly niệm. 

e/Tánh khởi viên dung niệm Phật. 

 

3- Tông Mật phân ra 4 loại Thiền : 

 

a/ Trì danh. 

b/ Quán tượng niệm Phật. 

c/ Quán tưởng niệm Phật. 

d/ Thật tướng niệm Phật. 

 

4- Các học giả Phật giáo phân làm 3 loại Thiền : 

 

a/ Niệm tự thân Phật : tức quán tâm. 

b/ Niệm tha Phật : tức niệm A Di Đà. 

c/ Niệm tự, tha Phật. 
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5- Niệm Phật Tam muội chia làm 2 : 

 

a/ Niệm Phật Tam muội : quán hào quang Phật. 

b/ Niệm Phật Tam muội có hạn kỳ hoặc 3 ngày hoặc 90 ngày : quán hào 

quang Phật. 

 

IV- Kết  luận. 

 

Niệm Phật theo Lục tổ Huệ Năng là cho những người sơ cơ, trái lại đối với 

những người lợi căn thì không cần. Tại sao ? Vì những người lợi căn khi quán 

tâm thanh tĩnh thì thấy tự tánh A Di Đà Phật, tâm mình tĩnh, thì quốc độ tĩnh, 

đâu cần phải về Tây phương Cực lạc nữa ? Điều này rõ ràng trong Lâm Tế lục 

, Vương Thường Thị vào pháp đường hỏi Lâm Tế : 

-Ở đây các sư có đọc kinh không ? 

-Không. 

-Có ngồi thiền không ? 

-Không. 

-Vậy họ làm gì ? 

-Làm Phật, làm tổ. 

 

Nói một cách công bằng thì niệm Phật có 2 công dụng : 

1/ Niệm Phật liên tục trừ các vọng niệm và cầu vô lượng công đức. 

2/Mong tìm Phật trong tâm. 

 

Trong thực tế niệm Phật và niệm tâm giống nhau. Niệm tâm là quán tâm. 

Niệm Phật mà không có chỗ niệm thì mới thật là chân niệm vậy. Niệm Phật và 

Thiền đều có mục đích là làm tâm thanh tịnh, vậy thì có gì khác ? 

 


