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Có sanh thì có diệt !  
 

Đức Phật dạy rằng mọi khổ đau là do vô minh - vì vậy điều quan trọng 

là phải xét xem Ngài nói "vô minh" thực sự là cái gì. Phần lớn con người 

trên thế gian sống như thể những thói quen, suy nghĩ, cảm xúc và ký ức 

của họ là thật. Họ không dành thời gian hay thực sự không có cơ hội để 

quan sát và tìm hiểu xem những hiện tượng này hoạt động ra sao. 

 

Thế nào là một hiện tượng? Thân xác nơi ta trú ngụ, những cảm xúc và 

tình cảm, nhận thức của tâm, khái niệm và ý thức thông qua cảm giác - 

đó là những hiện tượng. Hiện tượng là cái gì đã được thêm vào, sinh và 

diệt; hiện tượng không là thực tại tối hậu vô tác, vô sanh, vô thủy. 

 

Con người dùng tôn giáo để trở về với trí tuệ siêu thế, cái thành quả cuối 

cùng đưa họ thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử.  Niết Bàn là kinh nghiệm 

về thực tại siêu việt này. Khi ấy ta đột nhiên thông suốt chân lý, không 

phải bằng cách nghiên cứu kinh điển Pali hay một cuốn sách Thiền, mà 

qua kinh nghiệm trực tiếp. 

 

Ta cứ thường có ý niệm rằng chân lý là một cái gì và Niết bàn là một 

trạng thái yên bình của tâm hoặc một kinh nghiệm xuất thần. Ai cũng đã 

từng trải qua một kinh nghiệm hạnh phúc, vì vậy ta thích mường tượng 

cái vô sanh, vô tác, vô thủy, như một kinh nghiệm hạnh phúc. Nhưng 

Đức Phật đã rất thận trọng không bao giờ mô tả hay đề cập nhiều đến 

thực tại tối hậu này. Người ta muốn biết Niết Bàn là gì, viết sách, suy 

đoán về bản chất của Niết Bàn. Đức Phật thì tuyệt nhiên không. 

 

Thay vào đó, Ngài chỉ cho ta thấy thế gian vô thường, một sự kiện mà ta 

có thể kinh nghiệm trong lúc này. Vấn đề không phải là tin ai mà là hiểu 

ngay rằng có sanh thì có diệt. 

 

Cho nên trong cuộc sống ta cần chú ý và nhận thức rằng bất cứ sự vật gì 

có đến thì có đi, rằng bất cứ tình trạng nào của thân và tâm - dù là một 

cảm giác vui thích hay đau đớn, tình cảm hay ký ức, hình ảnh, âm thanh, 
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mùi, vị hay xúc giác, bên trong hoặc bên ngoài – cũng chỉ là một hiện 

tượng. 

 

Điều quan trọng là phải xét xem “vô minh” thực sự nghĩa là gì khi Đức 

Phật thuyết giảng đấy là nguồn gốc của mọi khổ đau. Ta vô minh khi 

đồng hóa với những hiện tượng trên, coi chúng như “tôi” hay “của tôi”, 

hoặc không muốn là 'tôi' hay "của tôi". Ta thường nghĩ phải tìm thấy 

một niềm vui trường tồn, phải đạt cho được cái gì mà ta chưa có. Nhưng 

ước vọng trong tâm di động, luôn luôn đi tìm một cái gì. Vì vậy, đó là 

một hiện tượng luôn biến đổi sinh rồi diệt - nó là vô ngã. Cụm từ "vô 

ngã" (anatta) không phải là một loại thần chú giúp người ta loại trừ cái 

gì, mà là sự thấu hiểu bản chất của mọi ham muốn. 

 

Khi xem xét một cách cẩn thận, kiên nhẫn và khiêm tốn, ta thấy rằng cái 

gì sinh từ sự vô tác sẽ trở về với vô tác.  Nó biến mất và không để lại 

dấu vết. Nếu nó thực sự là “tôi” và “của tôi”, thì nó phải còn lại chứ, 

đúng không? Nếu thực sự là của ta thì nó được cất giữ ở đâu, ở nơi tàng 

trữ cá tính của ta hay sao? Nhưng khái niệm đó cũng như bất cứ khái 

niệm nào khác là một hiện tượng sinh rồi diệt. Bất cứ lúc nào ta có một 

khái niệm hay ký ức về mình, thì cũng chỉ là một trạng thái của tâm, 

không phải là ta.  Con người không phải là một trạng thái của tâm. Vì 

vậy, nỗi buồn, thất vọng, tình yêu và hạnh phúc, tất cả đều là các trạng 

thái của tâm và không có tự ngã (vô ngã). 

 

Thử xét trong cuộc sống những khi ta đau khổ hay bất mãn – vì sao thế? 

Vì ta chấp (vướng mắc) vào một ý nghĩ về bản thân hay người khác. Có 
người ta yêu thương qua đời và ta cảm thấy tủi thân.  Ta nghĩ đến những 

khoảnh khắc đẹp đã qua và chìm đắm trong đó và tạo thêm nhiều tâm 

trạng. Có lẽ ta cảm thấy tội lỗi vì đã không luôn luôn yêu thương họ - đó 

cũng là trạng thái do tâm tạo. Ta có một ký ức, ta nhận thức về người đó 

như họ đang sống - nhưng đó chỉ là ý tưởng về người đó, là một nhận 

thức của tâm, chứ không phải là người đó. Nhớ đến một người còn sống, 

ta muốn người đó hiện ngay ra lúc này - đó là một trạng thái của tâm. 

Hoặc nhớ một ai đó đã qua đời và ta sẽ không bao giờ gặp lại họ - đó 

cũng là một trạng thái của tâm. 
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Thiền định Phật giáo là một cách nhìn vào các trạng thái của tâm, suy 

xét và tìm hiểu chúng, chứ không tin tưởng vào chúng. Ai cũng muốn tin 

rằng - khi một người nào đó thân thiết chết, có người sẽ nói: "Ồ, bạn đó 

đã lên thiên đàng với Chúa Cha, hay đang sống hạnh phúc trên tầng trời 

Tusita.”  Họ nói điều này để ta có một cảm nhận thích thú trong tâm - 

"Bây giờ tôi biết rằng bà tôi đang hưởng hạnh phúc ở trên cõi trời và 

đang nhảy múa với các thiên thần.”  Sau đó, có người khác lại nói "Này, 

bạn biết mà, bà đã gây ra một số tội lỗi, bà có thể đang ở dưới địa ngục, 

đời đời bị lửa thiêu đốt!“ Thế là ta bắt đầu lo lắng rằng có thể mìmh 

cũng sẽ bị xuống địa ngục.  Nhưng đó cũng lại là một nhận thức của 

tâm. Thiên đường và địa ngục là những hiện tượng có điều kiện. Vì vậy, 

“ ... nếu ta nhớ lại mười năm trước ...”  Đó là trạng thái của tâm sinh và 

diệt, và tâm này phát sinh như vậy là do lời đề nghị trên. Do vậy, tình 

trạng nẩy sinh phụ thuộc vào điều kiện khác.  Ký ức là những gì ta đã 

chứng nghiệm, và tương lai là điều chưa biết. 

 

Nhưng ai là người biết những điều kiện hiện giờ? Không tìm ra được: có 

chăng chỉ là sự hiểu biết.  Và trạng thái này có thể biết bất cứ điều gì 

đang xảy ra lúc này: dễ chịu hay khó chịu, những suy đoán về tương lai 

hay hồi tưởng về quá khứ, những tưởng tượng về mình là thế này hay 

thế khác.  Con người tạo ra chính mình hay thế giới chung quanh.  Cho 

nên không thể đổ lỗi cho ai được. Nếu ta trách cứ, đó là vì ta còn vô 

minh.  Ta gọi “người hiểu biết mọi chuyện” là 'Phật', nhưng không có 

nghĩa Phật là một điều kiện. Không có nghĩa rằng tượng Phật biết mọi 

chuyện mà đúng ra „Phật‟ là sự hiểu biết. Vì vậy, thiền định Phật giáo 

thực sự là tỉnh giác chứ không phải trở thành Phật. 

 

Ý tưởng muốn thành Phật lệ thuộc vào nhiều điều kiện.  Ta nghĩ hiện 

nay mình không phải là Phật và muốn thành Phật, ta phải đọc sách để 

tìm hiểu phương cách. Như vậy ta phải công phu để loại bỏ những đặc 

tính thường không được liên kết với Phật.  Con người không hoàn hảo 

chút nào: ta giận dữ, tham lam, đa nghi và sợ hãi.  Tất nhiên, Phật không 

có những tính này vì Phật là cái biết. Cho nên, để có thể thành Phật ta 

phải loại bỏ những gì không giống Phật và tinh tấn đạt những phẩm chất 
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như Phật: lòng từ bi và những đặc tính tương tự. Tất cả đều chỉ là những 

sáng tạo của tâm! Thành ra con người tạo ra 'Phật' bởi vì ta tin vào sự 

sáng tạo của tâm. Nhưng đó không thực là Phật, không phải Phật Huệ, 

mà chỉ là Phật giả, những trạng thái do tâm tạo ra. 

 

Một khi còn nghĩ mình phải làm điều gì để thành một cái gì khác thì ta 

còn bị kẹt trong bẫy, một trạng thái của cái ngã.  Như thế là vẫn chưa 

hiểu gì cho tường tận.  Bất kể bao nhiêu năm đã công phu thiền định, ta 

vẫn chưa hiểu giáo pháp. Lúc nào cũng đi trật đường. Bây giờ nhìn 

thẳng vào mọi sự việc, có sinh thì có diệt, không có nghĩa rằng ta phải 

loại bỏ gì cả.  Thật ra, ta bắt đầu nhìn mọi sự việc một cách khác hơn từ 

trước đến nay, với cái nhìn của sự việc đang xảy ra lúc này chứ không 

phải nhìn cái gì không có ở đây.  Nếu ta bước vào Phật đường và nghĩ: 

“Mình có thời gian một tiếng để tìm Phật, để loại bỏ những ý tưởng xấu, 

để tinh tấn thực hành thiền định, để trở thành một cái gì, nên mình sẽ 

ngồi đây để loại bỏ cái này, đạt được cái kia, giữ cái khác....”  Với thái 

độ này, thiền định quả đòi hỏi nhiều cố gắng và chỉ đưa đến thất bại.  

 

Ngược lại, khi bước vào Phật đường ta ý thức được những trạng thái của 

tâm thì nhận ra ngay cái ham muốn trở thành, cái ý định loại bỏ cái gì 

hay cảm tưởng mình không thực hiện được, hay mình là một chuyên gia, 

hay gì gì đi nữa, thì ta bắt đầu thấy những gì mình kinh nghiệm là những 

trạng thái luôn luôn thay đổi, không phải chân ngã.  Ta bắt đầu nhìn với 

đôi mắt của Phật hơn là làm gì để thành Phật.  Chánh niệm, tỉnh giác là 

như thế. 

 

Thật sự, tôi rất sửng sốt và kinh ngạc với nhiều người tu hành thuộc Ky 

tô giáo, Phật giáo hay bất cứ tôn giáo nào.  Dường như họ không biết 

thực hành đạo giáo của mình.  Ít người có viễn cảnh gì về giáo lý, lòng 

tin hay không có lòng tin.  Họ không muốn tìm hiểu mà chỉ quan tâm 

đến chuyện diễn tả cái không thể diễn tả, giới hạn cái không thể giới 

hạn, biết cái không thể biết, mà không nhìn vào sự thể nó là như thế.  Họ 

đặt niềm tin vào những điều người khác đã truyền lại. 
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Trong Phật giáo nguyên thủy, những vị sư cho ta biết rằng thời nay 

không dễ gì đạt được giác ngộ.  Ngay cả bước vào giai đoạn đầu của quả 

dự lưu, của con đường thánh cũng không thể được.  Họ tin rằng giác ngộ 

khó đạt đến nỗi họ không muốn cố gắng để tìm hiểu sự kiện cái gì sinh 

thì sẽ diệt. Thế nên, sư sãi qua bao nhiêu đời cũng chỉ đọc sách, dịch 

kinh, và tin rằng họ không giác ngộ và sẽ không đạt được giác ngộ.  Vậy 

tôn giáo ích lợi gì?  Cố gắng để làm gì khi sự thật tối thượng xa vời quá 

thế?  Người ta sẽ chỉ trở thành những nhà nhân loại học, xã hội học hay 

triết gia bàn cãi về tôn giáo đối chiếu. 

 

Đức Phật Cồ đàm đạt được trí tuệ nhờ quan sát thiên nhiên, những trạng 

thái của tâm và thân.  Con người đều có thể làm như vậy.  Ta đều có 

thân và tâm, chỉ cần quán sát chúng.  Không cần có những quyền năng 

đặc biệt nào, hoặc nghĩ rằng thời nay khác thời Đức Phật Cồ đàm.  Thời 

gian là một ảo tưởng tạo bởi mê lầm.  Con người thời Đức Phật Cồ đàm 

chẳng khác con người thời nay:  họ đều đầy tham, sân, si, tự cao tự đại, 

lo sợ như bây giờ.  Khi nghĩ đến giáo lý Phật giáo và nhiều từng chứng 

ngộ, ta không thể tránh rơi vào tình trạng nghi hoặc.  Không cần kiểm 

điểm mình với một bản kê khai trong sách.  Chỉ cần tự ta ta biết khi nào 

không một trạng thái nào của tâm lừa dối mình nữa. 

 

Nhiều người nói với tôi, “Tôi không làm nổi, tôi chỉ là một người tầm 

thường, một cư sĩ.  Tôi nhận biết rằng tôi không thể làm được, thật quá 

sức của tôi.”  Tôi liền đáp: “Khi bạn nghĩ tới thì không thể nào làm 

được, thế đấy.  Đừng suy nghĩ gì cả, cứ làm đi.”  Suy tư chỉ đưa đến 

nghi hoặc. Ai nghĩ đến cuộc đời chẳng làm nên gì cả.  Nếu sự việc gì 

đáng, thì cứ làm.  Khi ta chán nản buồn phiền, hãy học từ buồn phiền.  

Khi ta đau ốm, học từ bệnh hoạn.  Khi ta vui mừng, học từ hạnh phúc.  

Trên thế gian này, tất cả là cơ hội để học hỏi.  Cứ yên tĩnh mà lắng nghe 

và quan sát.  Đó là lối sống.  Tự nhiên ta sẽ hiểu những trạng thái của 

tâm.  Đừng sợ gì cả.  Không có thứ gì mà ta thiếu và phải có cho bằng 

được.  Cũng chẳng có thứ gì phải loại bỏ.   

 

 (Bài này Ajahn-Sumedho đã thuyết giảng tại Tu viện Chithurst                

vào tháng 10, năm 1981.)                                 Dương Gia phỏng dịch. 
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