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Chánh niệm là sự ghi nhận, hay biết như thật (không bị 
các ảo tưởng về thường còn, về hạnh phúc và về cái tôi 
trong đó) về những thứ đang diễn ra trong thân và tâm 
mình (bao gồm mọi vận động, tính chất của thân vật lý, 
cảm giác, cảm xúc, tình cảm, suy nghĩ và các hoạt động 
khác của tâm). Sự quan sát này phải ở trong giây phút 
hiện tại.

Vô thường là khổ, vì mọi thứ luôn luôn hoại diệt, biến 
mất, chẳng có gì tồn tại mãi, bản thân việc đó là khổ. 
Vô thường còn có nghĩa là mọi thứ thay đổi liên tục, 
biến diệt liên tục… Nhưng không phải ai cũng thấy sự 
thay đổi liên tục ấy, chúng ta vẫn có ảo tưởng về một cái 
gì đó tồn tại, có thể không mãi mãi, nhưng vẫn có thể 
kéo dài trong một khoảng thời gian nào đó. Chỉ khi nào 
ảo tưởng ấy bị phá vỡ, chúng ta mới cảm thấy hụt hẫng.

Càng chánh niệm với tuệ giác sâu sắc, chúng ta mới 
càng cảm nhận được những cái khổ vi tế … Phát triển 
các đại thiện tâm, chánh niệm, định tâm, tuệ giác... cái 
khổ thô rõ bớt dần, chúng ta mới cảm nhận và hiểu 

được cái khổ vi tế hơn là hoại khổ và hành khổ. Khi đó 
chúng ta mới dần dần hiểu được tại sao vô thường là 
khổ. 

Chỉ những người có tuệ giác, có chánh niệm mới thấy 
được sự biến diệt từng giây, từng phút, từng khoảnh 
khắc nhỏ bé của thân và tâm mình… Nếu chúng ta 
thấy được thân tâm mình chỉ là những tập hợp cảm 
giác, cảm xúc, các phân tử...đang hoại diệt liên tục 
từng giây, từng phút, thấy thân tâm đang chết từng giây 
phút, mỗi giây phút tiếp là một tập hợp mới...chúng ta 
sẽ thấy cái khổ ấy rõ như thế nào. Khổ đấy có thể gọi 
là khổ đế - sự thật về khổ mà Đức Phật đã dạy, một cái 
khổ miên viễn, chừng nào còn tồn tại, chừng ấy còn 
khổ. Khổ là một thuộc tính của chúng sanh..

 Trích “Thư Thầy Trò”. Về câu hỏi tại sao “cái gì khổ là vô ngã”
                     Web: sutamphap.com

Do duyên lành, Chùa Phật Ân đã thỉnh được Sư Tâm Pháp (Sayadaw 
DhammaCitta) về hướng dẫn khóa thiền 6 ngày từ 

Thứ Hai, 2 Tháng 7 -- Thứ Bảy, 7 Tháng 7, 2018. 
Trong khóa thiền này, Sư sẽ dạy chúng ta thực tập thiền trong cả bốn 
ngoai nghi: đi, đứng, ngồi, nằm vả Thái Cực Quyền (TaiJi).

Để có được những kinh nghiệm “thiền trong đời sống” rất thực dụng 
cho cả những người chưa biết thiền là gì, kính mời qúy đồng hương 
Phật Tử đến tham dự 6 ngày thiền tập chánh niệm qúy báu này.

Mọi chi tiết tiết xin 
liên lạc qua email:

BanThienChuaPhatAn@gmail.com
hoặc text (ONLY) cho đạo hữu Đại Lộc qua 

số: 952-221-7892. Xin vào web site Chùa:
https://phatan.org/p3125/sinh-hoat để điền Đơn Ghi Danh, đọc 

các điều lệ của khóa thiền cùng những chi tiết khác.

Sư Tâm Pháp
(Sayadaw DhammaCitta) 
là một sơn tăng tại Rừng Thiền Sóc 
Sơn, Hà Nội. Sư là một Tỳ kheo tu 
tập theo truyền thống Phật giáo 
Nguyên Thuỷ (Theravada) và là một 
trong những học trò của Thiền sư nổi 
tiếng Miến Điện, Ngài Sayadaw U. 
Jotika. 

Hiện nay, Sư Tâm Pháp tập trung 
chuyên tâm vào việc hành thiền. Tuy 
nhiên, Sư vẫn thường xuyên chia sẻ 
các bài giảng, sách vở, kiến thức về 
thiền Vipassana tại trang web của 
Sư: sutamphap.com
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