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Khi sự thật thường thức sụp đổ. 

 

Để được an tịnh, bạn phải thực hiện được an tịnh trên mọi phương 

diện - trong hành động, trong lời nói, và bên trong tâm thức. Chỉ có vậy 

bạn mới có thể theo dõi được những gì đang xảy ra trong nội tâm. Nếu 

không an tịnh, bạn sẽ chạy theo các hoạt động bên ngoài.  Kết quả là lúc 

nào bạn cũng bận rộn, có quá nhiều việc phải làm và nhiều điều để nói. 

Tình trạng này khiến bạn không thể nào chú tâm và tỉnh giác vững chắc 

được. Bạn phải ngừng làm, nói hay suy nghĩ bất cứ điều gì không cần 

thiết. Chỉ có thế bạn mới phát triển được liên tục sự chú tâm.  Bạn không 

nên để bản thân dính mắc vào quá nhiều sự việc bên ngoài. 

Để tạo một sự chú tâm liên tục hầu giúp bạn quan sát chính mình thì 

phải thật cảnh giác.  Khi có tiếp xúc giác cảm, phải nhận biết xem tâm 

thức bạn có quân bình và không xao động không? Hay nó chạy theo để 

mà thích hay không thích? Phải quan sát như thế bạn mới biết và hiểu 

được chính mình. Nếu chánh niệm được thiết lập vững chắc, tâm sẽ 

không dao động. Nếu chưa giữ được thăng bằng, tâm sẽ dao động và bạn 

sẽ rơi vào tình trạng thích hay ghét. Ngay cả với những dao động nhỏ, 

bạn cũng nên thận trọng. Không nên nghĩ rằng dao động nhẹ là không 

cần quan tâm đến, nếu không chúng sẽ trở thành thói quen. 

Để gìn giữ chặt chẽ tâm thức, bạn phải chú ý đến từng chi tiết, từng 

điều nhỏ nhặt, từng sai sót li ti nảy sinh trong tâm. Làm được điều này là 

bảo vệ được tâm thức - như thế tốt hơn là bị lôi cuốn vào những vấn đề 

vớ vẩn của thế giới bên ngoài. Vì vậy, phải cẩn thận. Đừng vướng mắc 

vào những xúc giác. Đấy là phương pháp bạn cần tôi luyện để nắm vững.  

Khi nào bạn hoàn toàn tập trung được vào tâm như thế, thì bạn sẽ có thể 
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chiêm nghiệm đầy đủ chi tiết của cảm xúc. Bạn sẽ có thể nhìn thấy 

chúng rõ ràng và buông bỏ chúng. 

Vì vậy, bạn hãy hướng sự luyện tập vào ngay những cảm xúc – bất 

luận là vui thích, đau đớn hay trung hòa. Chiêm nghiệm thế nào để 

chúng chỉ đơn thuần là cảm xúc, mà không thêm thắt gì vào - vì thêm 

vào là ham muốn. Ưa thích thứ này thứ kia sẽ len lỏi vào và ảnh hưởng 

đến tâm khiến nó bám theo cảm xúc bên trong và bên ngoài. Chính vì 

vậy bạn phải giữ cho tâm được thật an tịnh để nó không bị lôi cuốn vào 

các hương vị của cảm xúc, an tịnh để nhổ tận gốc rễ ảnh hưởng của 

chúng. 

Thèm muốn cảm giác vui thích giống như một con vi khuẩn ăn sâu 

vào trong cá tính của con người. Ở đây chúng ta tập cho tâm không nắm 

bắt các cảm giác thích thú và không xua đuổi các cảm nhận đau đớn. 

Chúng ta quen bám vào cảm giác dễ chịu, nên không thích cảm giác khổ 

nên xô đẩy nó đi.  Vì vậy bạn đừng để tâm ưa thích vui thú và chống cự 

cái khổ. Hãy để tâm bình thản, không bị xáo trộn bởi cả hai loại cảm 

giác. Hãy thử đi. Nếu tâm có thể buông bỏ cảm xúc để vượt lên trên các 

cảm giác thích thú, đau đớn, và không-thích thú-không-đau-đớn, thì có 

nghĩa là nó không còn bị vướng mắc vào cảm giác. Và rồi bạn hãy tự hỏi: 

Làm thế nào để tâm không bị cảm xúc làm dao động? Đó chính là cách 

bạn cần luyện tập để chủ động giúp tâm không còn bị cảm xúc cuốn hút, 

để bạn sẽ không chấp vào các cơn đau thể xác hay các mối khổ tinh thần 

vì ngộ nhận chúng là “tôi” hay “của tôi.” 

Nếu không buông bỏ được sự dính mắc vào cảm giác, bạn sẽ luôn 

luôn bám víu vào chúng, cả trên phương diện thể xác lẫn tinh thần. Khi 

được sảng khoái về thể xác, tức thì bạn sẽ bị nó cuốn hút. Còn cảm giác  

thích thú về mặt tinh thần thì chính là điều bạn thật sự yêu thích và 

muốn có mãi.  Kết quả là bạn sẽ bị cuốn hút bởi những cảm nhận tinh 

thần, những nhãn hiệu, những suy nghĩ và ngay cả ý thức gắn liền với sự 
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thích thú đó. Bạn sẽ bám chặt vào tất cả những sự vật này như là chính 

bạn hay của bạn. 

Vậy bạn hãy phân tích sự thích thú ở mặt vật chất và tinh thần tới 

từng chi tiết một, và xem xét thế nào để có thể buông bỏ chúng. Đừng 

đánh lừa mình bằng cách thêm vào cho chúng một cái gì. Đối với nỗi 

khổ, thì không nên đẩy nó đi. Hãy để nó chỉ đơn giản là nỗi khổ.  Đối 

với sự thích thú, hãy xem sự thích thú đơn giản chỉ là sự thích thú. Hãy 

xem chúng đơn thuần là những loại cảm xúc. Không nên suy nghĩ rằng 

bạn cảm thấy sự thích thú, hay cảm thấy sự đau khổ. Nếu thực hành 

được như vậy bạn sẽ được giải thoát khỏi khổ đau và căng thẳng bởi vì 

bạn sẽ vượt lên trên và ra ngoài cảm giác. Như thế, đến khi già, bệnh, và 

chết đến với mình thì bạn sẽ không bám vào chúng để mà nghĩ rằng 

mình đang già đi, mình đang bệnh, hay mình đang hấp hối. Bạn sẽ có thể 

buông bỏ tất cả những chấp trước này. 

Nếu quan sát như thế bạn sẽ thấy rằng năm uẩn là vô thường, bất toại 

nguyện, và vô ngã – thì bạn sẽ không ngộ nhận mình là chúng, không 

còn xem chúng là "tôi" hay "của tôi." Ngược lại, nếu bạn không phân 

tích theo đường hướng này thì sẽ không thoát khỏi cái chết của xương 

tủy, thịt da, v . v . . .   Tất cả sẽ là “tôi” và "của tôi".  Chính vì vậy nên 

chúng ta được dạy suy tư về cái chết - để có thể hiểu rằng thân xác chết 

không có nghĩa là “mình” chết. Bạn phải nghiền ngẫm cho đến khi thực 

sự hiểu điều này. Nếu không, bạn sẽ bị mắc kẹt ngay tại đó. Bạn phải 

phát triển một sự nhậy cảm để có thể nhìn thấy thật rõ xương tủy, thịt da 

của mình hoàn toàn trống không và không chứa cái gì là “của tôi” cả. Có 

như thế bạn mới không bám vào chúng. Thực tế là bạn vẫn còn bám vào 

chúng nên đã không thực sự nhìn thấy chúng hoàn toàn vô thường, bất 

toại nguyện và vô ngã. 

Khi nhìn thấy xương cốt của một động vật, bạn không thấy có nhiều ý 

nghĩa, nhưng khi thấy một bộ xương người, tức thì nhận thức của bạn 
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dán lên cho nó một nhãn hiệu: "Đây là hài cốt của một người. Đây là 

xương sọ của một người." Nếu nhìn thấy có rất nhiều bộ xương, có thể 

bạn sẽ khiếp sợ. Khi bạn nhìn thấy hình ảnh của một bộ xương hay bất 

cứ thứ gì cho thấy tính cách vô thường và vô ngã của thân xác, mà 

không nhận định rõ bản chất của nó thì bạn sẽ cứ bám vào hình ảnh bộ 

xương mà thôi. Trên thực tế, không có xương nào cả, mà chỉ là các 

thành phần cấu hợp. Bạn phải thâm nhập vào xương và phân tách để 

thấy rõ ràng điều này. Và vì chưa thấu hiểu nên bạn bấn loạn và đau khổ. 

Điều này cho thấy rằng bạn đã không thấu triệt được Phật pháp mà chỉ 

loanh quanh ở vỏ ngoài chỉ vì bạn đã không phân tích các sự vật cho đến 

những thành phần cấu tạo của chúng. 

Khi ngày đêm qua đi, không phải chỉ có thời gian trôi qua. Thân xác 

cũng liên tục suy thoái và tan rã, nhưng từng chút một nên chúng ta 

không nhận ra. Chỉ khi nào thân xác biến đổi thật nhiều: tóc bạc, răng 

rụng, chúng ta mới nhận ra rằng nó đã già. Sự hiểu biết này rất thô thiển 

và hiển nhiên trong khi đó sự suy thoái từ từ và lặng lẽ bên trong mình 

thì chúng ta không mảy may hay biết. 

Hậu quả là chúng ta bám vào thân xác mình, từ thành phần nhỏ bé 

nhất, và xem đấy là “mình.” Đôi mắt của thân xác là đôi mắt của “mình”, 

các cảnh quan đôi mắt nhìn thấy cũng là những gì “mình” nhìn thấy, 

cảm giác thấy cũng là do “mình” cảm nhận được. Chúng ta không nhìn 

thấy chúng chỉ là các thành phần. Trên thực tế, chỉ là sự tiếp xúc của các 

thành phần thị giác với các thành phần hình tướng. Nhận thức của cảm 

xúc là thành phần của ý thức.  Chính hiện tượng tâm thần này tạo ra cảm 

xúc về hình tướng, âm thanh, mùi, vị, sự đụng chạm, và tất cả. Nhưng 

chúng ta không nhận ra điều này, vì thế chúng ta bám vào tất cả mọi thứ 

- mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, trí tuệ - và coi chúng là “mình” hay “của 

mình.” Khi thân xác bắt đầu suy thoái, lúc đó chúng ta mới cảm thấy 
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“mình” già đi; khi thân xác chết và hiện tượng tâm thần dừng lại, chúng 

ta cảm thấy “mình” đã chết. 

Tuy nhiên, một khi bạn đã phân tách mọi sự vật ra từng thành phần 

thì mới thấy chẳng có gì còn lại cả. Chúng đều không có ý nghĩa riêng 

biệt mà chỉ là sự cấu tạo của các thành phần vật chất và tâm thần, chẳng 

có gì gọi là bệnh tật hay cái chết trong đó cả. Nếu không hiểu tường tận 

sự việc này thì bạn cứ tiếp tục mù quáng sống trong mê lầm. Ví dụ, khi 

chúng ta niệm "jara-dhammamhi" – Sớm muộn gì tôi cũng sẽ chết - đó 

chỉ là để giúp mình ý thức và không tự mãn trong giai đoạn đầu tu tập. 

Thế nhưng khi đã đạt được mức thiền định thâm sâu, thì bạn sẽ thấy 

chẳng có gì cả. Tất cả các giả định, tất cả những sự thật quy ước bị quét 

sạch.  Một khi thân xác không chứa cái “tôi” nào cả thì còn gì để bám 

vào nữa?  Tất cả chỉ là các thành phần vật chất và tâm thần không chứa 

cái “tôi” nào cả. Bạn phải hiểu cho minh bạch điều này trên suốt quá 

trình tu tập của mình.  Nếu không, tất cả những thành phần này sẽ tập 

hợp lại thành một con người, với một số các đặc tính vật chất và tâm 

thần, và bạn sẽ bám vào chúng và gọi là “mình.” 

Một khi chúng ta nhìn thấy thế giới chỉ là tập hợp của các thành phần, 

thì tất nhiên chúng ta sẽ hiểu rằng không có cái chết. Và một khi chúng 

ta thấy rằng không có cái chết, thì khi đó chúng ta mới đạt được sự hiểu 

biết đích thực. Nếu chúng ta vẫn tin rằng rồi chúng ta sẽ chết, thì chúng 

ta chưa nhìn thấy Đạo Pháp và vẫn còn bị vướng mắc ở lớp vỏ bọc bên 

ngoài. Trong trường hợp này thì làm sao chúng ta mong hiểu được Đạo 

Pháp là gì? Bạn phải quán xét sâu xa hơn nữa, phải chiêm nghiệm, phải 

phân tách mọi sự vật ra thành từng mảnh. 

 Căn nhà bạn ở đang bị hỏa hoạn và hạn kỳ thuê mướn cũng sắp hết 

hạn, thế nhưng bạn vẫn tiếp tục bám vào nó và xem nó là “mình.”  Cái 

nhìn sai lạc đó đánh lừa bạn và tạo cho bạn sự sợ hãi và ngay cả tình 

thương.  Một khi bạn rơi vào cái bẫy mê lầm này, thì còn biết đâu là 
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đường để theo? Tâm thức nắm bắt lấy những điều này để tự đánh lừa nó 

ở rất nhiều trình độ khác nhau. Bạn không thể nào nhìn thấy rõ chúng 

xuyên qua các quy ước, vì thế bạn cứ bám vào chúng và xem chúng là 

“mình”, để thấy mình là một người phụ nữ, hay một người đàn ông - và 

bạn thực sự trở thành những thứ ấy. Nếu bạn không quán sát rõ ràng để 

loại bỏ các quy ước và giả định này thì công trình tu tập của bạn chỉ dậm 

chân tại chỗ, và kết quả là bạn chẳng tìm thấy lối thoát nào. 

Vì vậy, điều tối quan trọng là bạn phải biết quán sát sự vật một cách 

thâm sâu qua nhiều cấp bậc, giống như dùng một miếng vải để lọc. Nếu 

dùng một miếng vải thô thì chẳng gạn được bao nhiêu. Phải dùng một 

miếng vải thật mịn để lọc được những chất nhỏ hơn.  Phải quán sát rất 

nhiều lần qua nhiều tầng lớp để có thể thâm nhập vào thật sâu. Đó là lý 

do tại sao có rất nhiều cấp bậc chú tâm tỉnh giác để sàng lọc tới các cảm 

xúc vi tế. 

Điều này cũng cho thấy việc quán sát và hoàn toàn tỉnh giác để nhận 

thức về cái tâm bên trong của bạn rất quan trọng. Việc thực hành thiền 

định chẳng qua là để thấy tận mắt “cái tôi” lừa dối chúng ta một cách 

trắng trợn như thế nào ở cấp bậc hiển nhiên cho đến tầng lớp vi tế nhất.  

Nếu bạn không thể nhận thấy tính cách lừa dối đó của cái tôi thì việc tu 

tập của bạn sẽ không thể giải thoát bạn khỏi khổ đau mà sẽ chỉ tiếp tục 

lừa bạn nghĩ rằng tất cả các thứ ấy là “mình” và “của mình.” 

Để thực hành đúng với giáo huấn của Đức Phật là đi ngược với dòng 

chảy.  Tất cả mọi chúng sinh đều thèm muốn sâu xa sự thích thú.  Ở cấp 

bậc thấp nhất thì là sự thích thú vật chất.  Ở cấp bậc cao hơn và tinh tế 

hơn thì sự thích thú thuộc lĩnh vực của sự cảm nhận, chẳng hạn như khi 

thiền sinh bị mê hoặc bởi cảm giác an bình và thanh thản. Đây là lý do 

tại sao bạn cần phải xem xét kỹ lưỡng các cảm giác để có thể buông bỏ 

chúng và dập tắt mọi sự thèm muốn, bằng cách nhận thức thức đầy đủ 

cảm giác như nó thực sự là – không bị “cái tôi” ô nhiễm – hoàn toàn phù 
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hợp với bản chất của nó là không vướng mắc, không dính líu với bất cứ 

gì khác. Đó là tận diệt con vi khuẩn tham ái để cuối cùng nó biến mất 

không một dấu vết. 

Phỏng dịch : Dương Gia 


