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Tìm  hiểu  về  thực  tại 
 

Ngày nay ở phương Tây, chúng ta nghe nói rất nhiều về việc “mở rộng 

tâm.” Theo quan điểm Phật giáo, để mở rộng tâm ta phải hiểu thật rõ 

điều gì.  Và câu hỏi thông thường là: “Làm thế nào để mở rộng tâm?” 

Muốn mở thì phải hiểu tường tận.  Không hiểu thì không mở được gì cả.  

Khi xúc động ta nói:  “Tâm tôi rộng mở. Tôi yêu thương bạn; bạn yêu 

thương tôi thật nhiều” không có nghĩa là ta mở rộng tâm. Thế nhưng ta 

thường hành xử như vậy. “Dù tôi có mở tâm rộng đến đâu, bạn cũng 

chẳng hề mở tâm bạn.”  Thật là chuyện khôi hài, không thực chút nào. 

 

À, có thể là thực ở một nghĩa nào đó, nhưng thực tế rộng mở tâm là mở 

một khoảng không gian – tâm thức ta hoàn toàn rộng mở.  Kinh nghiệm 

mở rộng là giải pháp, là thuốc giải độc cho cái tâm đối đãi hạn hẹp, 

cuồng tín và dựa trên khái niệm. 

  

Nhưng liền đó lại có một nguy cơ khác, thái độ của người thực hành:  

“Ồ ! Thực tại thật vô cùng đặc biệt”. Ta có ấn tượng rằng tánh không 

(sunyata) là một hiện tượng thực sự đặc biệt và tuyệt vời. Thái độ đó  

không đúng. Thay vì nghĩ sai lẩm như: “Ồ, thế giới nhất nguyên rất đặc 

biệt, nhưng nó ở trên kia, trong khi thế giới ta bà thường tình là ở ngay 

đây”, ta nên có một thái độ thiết thực hơn.  Bất cứ khi nào có ảo tưởng 

của tương đối, ta nên nhìn ngay ra cùng ở nơi đấy có sự hiện diện của 

nhất nguyên tuyệt đối.   

 

Trong một môi trường thuận lợi, ta ngồi thiền dễ dàng hơn vì không bị 

những xung đột đối đãi quấy rầy. Khi ra ngoài tiếp xúc với những đối 

tượng của thế giới tương đối, tâm ta liền giao động.  Những đối tượng 

của giác quan khiến ta không kiểm soát được năng lực đang sôi sục bên 

trong. Vì không nhận thức được chân tướng nhất nguyên của mọi sự vật 

trong cái thực tại tương đối, phản ứng của ta không được thống nhất. 

Nếu nhận ra được thực trạng thì tâm ta không bị giao động mỗi khi thế 

giới bên ngoài biến đổi.  

 



- 2 - 

 

Tại sao thái độ của ta thay đổi ngay khi môi trường chung quanh thay 

đổi?  Bạn biết đó, tôi thích bàn luận về đề tài này. Thực tế hơn là bàn về 

triết lý. Vậy tại sao ta lại thay đổi như vậy? Hãy nhìn này. Ngay khi vừa 

rời thiền đường để vào phòng ăn, ta đã như thành một người hoàn toàn 

khác. Tại sao ? Vì ta đã phân biệt bản chất sâu sắc của thiền đường với 

phòng ăn rồi. Nếu ta có thể nhìn thấy thực tướng đồng nhất, không khác 

biệt, của hai căn phòng, thì sẽ không dễ dàng thay đổi thái độ. Bạn thấy 

không, cái tâm đối đãi đã hoàn toàn áp đảo và mê hoặc ta. Con người dễ 

bị ảnh hưởng bởi môi trường chung quanh. Ta cứ tưởng mình nắm 

quyền kiểm soát, nhưng thực tế không phải vậy. 

 

Khi nhìn một bông hoa đáng yêu, ta bị nó mê hoặc. Với bất cứ sự vật gì 

khác cũng thế. Ta hoàn toàn bị cái tâm đối đãi, thế giới bên ngoài chi 

phối. Ta hoàn toàn bất lực.  Mọi người, ai cũng vậy, thường xuyên bị 

ảnh hưởng bởi mọi thứ ta nhìn và nghe thấy ở bên ngoài. Thật là khủng 

khiếp. Cái tâm đối đãi đầu độc con người, trong khi trí tuệ có thể nhận ra  

thực tại lại say sưa ngủ. Đã đến lúc trí tuệ đó được biểu lộ và hoạt động 

lại. 

 

Cái tâm nhị nguyên quá cứng nhắc. Ngay khi môi trường chung quanh 

thay đổi, thực tại của ta liền thay đổi. Khi ta đang ở đây trong trung tâm 

này, tất cả đều là Pháp, nhưng khi xuống phố vui chơi, dục giới của vũ 

trường trở thành thực tại của ta. Tại sao lại đề cập vấn đề một cách tiêu 

cực như vậy? Vì như vậy thực tế hơn. Ta trải qua những kinh nghiệm 

tương tự. Nếu chỉ nói tới triết lý trừu tượng, ta không cảm thông được vì 

không có kinh nghiệm đó. Kinh nghiệm là điều cần tìm hiểu.  Tại sao, 

khi môi trường thay đổi, thực tại của ta cũng biến đổi?  

 

Ta phải hiểu sâu sa cái tâm loăng quăng này, lên rồi lại xuống không 

ngừng nghỉ. Và con người cũng thế, lên rồi lại xuống, suốt đời.  Môi 

trường chung quanh thay đổi là chuyện thông thường.  Không có môi 

trường nào bất biến.  Khi thế giới bên ngoài luôn biến chuyển thì thực tại 

của ta cũng luôn biến chuyển. Và ta tin chắc cái này là thế này, cái kia là 

thế kia mà không hiểu đặc điểm chung của mọi sự vật.  Vì thế ta và mọi 

chúng sinh phải chịu khổ đau.  
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