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Làm người thật không đơn giản, 

 Sống sao cho đẹp khi cuộc sống luôn thay đổi  

 

Nguyên tác : Pema Chödrön 

Dịch giả :  Dương Gia 

 

Làm người, chúng ta thường đi tìm sự an toàn chắc chắn để đối phó với 

một thế giới chung quanh không ngừng biến đổi. Những lúc khó khăn cố 

tìm được một chỗ vững để đứng càng khó hơn.  Nhưng thực chất của đời 

người là như vậy:  nó luôn luôn thay đổi.  Mọi sự đều chuyển biến dù 

chúng ta có quan tâm đến chúng hay không. 

Thật không dễ chút nào ! Dường như chúng ta phải đau khổ chỉ vì sợ 

không muốn biết bản chất thật của mọi sự vật. Càng đi tìm thú vui lâu 

dài hay một hoàn cảnh an toàn chắc chắn, càng đi nghịch với sự kiện là 

vạn vật nằm trong một hệ thống không ngừng năng động. 

Chúng ta bị đặt ở thế tiến thoái lưỡng nan và phải đối diện với một số 

vấn đề nan giải:  Biết rằng một ngày mình sẽ chết và mọi chuyện biến 

đổi không ngừng nghỉ, làm sao sống cho trọn vẹn?  Cảm giác thế nào 

khi nhận thức được rằng mình sẽ không bao giờ có thể nắm gọn được gì 

cả?  Có thể nào chúng ta sẽ biết đương đầu với những biến đổi một cách 

khôn khéo hơn, làm quen với những bất trắc, bất định và dùng chúng 

làm phương tiện để thay đổi cuộc sống của chúng ta không? 

Đức Phật đã gọi vô thường là một trong ba yếu tố rõ rệt, không thể chối 

cãi được của đời sống.  Nhưng lại là điều mà chúng ta kịch liệt chống 

đối.  Chúng ta cứ nghĩ rằng nếu làm thế này hay không làm thế khác thì 

có thể tạo được một cuộc sống an toàn mà ta kiểm soát được.  Nhưng 

thất vọng thay khi sự việc không xẩy ra như dự tính. 

Cách đây không lâu, tôi có đọc một bài phỏng vấn phóng viên chiến 

trường Chris Hedges, trong đó ông sử dụng một cụm từ dường như mô 

tả thật hoàn hảo tình trạng của chúng ta: “Làm người thật không đơn 

giản.”  Tôi nghĩ đấy là để ám chỉ rằng chúng ta bắt buộc phải chọn: hoặc 
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ôm khư khư lấy những định kiến để cảm thấy an toàn dù cảm giác này 

chỉ nhất thời, hoặc vượt qua nỗi sợ hãi để sống cho thực với lòng mình.  

Tôi cảm nhận câu nói : “Làm người thật không đơn giản chút nào” vì đã 

suy gẫm điều này từ lâu lắm: Làm sao sống thanh thản với những bất 

định trong đời? 

Đức bổn sư đầu tiên của tôi là Chögyam Trungpa.  Ngài thường nói bản 

tính con người là hay lo sợ.  Làm người là phải lo sợ trước những biến 

chuyển không ngừng của cuộc sống, chẳng riêng gì ai.  Nhưng thay vì 

thất vọng với cuộc sống vô thường, ta thử chấp nhận nó xem sao: Vâng, 

đời là thế đó, làm người là thế đó!   

Áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, thì thế nào?  Trước tiên, phải hiểu 

rằng tất cả đều luôn luôn biến chuyển.  Vào thế kỷ thứ 8 vị Đại sư  

Shantideva đã viết trong cuốn “Con đường Bồ Tát hạnh” như sau : 

 Những gì tôi có và xử dụng 

Chỉ như một giấc mơ thoáng qua  

Chìm sâu và mờ dần trong  ký ức 

Và chẳng bao giờ còn thấy nữa. 

 

Dù chúng ta có để tâm tới hay không thì trái đất vẫn vận chuyển không 

ngừng.  Không có gì hằng còn mãi mãi, kể cả chúng ta.  Có thể chỉ ít 

người lúc nào cũng nghĩ “Tôi sẽ chết đi”, nhưng ý nghĩ và nỗi sợ đó 

luôn luôn ám ảnh chúng ta.  “Shantideva đã nhận xét rằng : “Tôi cũng 

chỉ là một sinh vật chợt đến chợt đi thôi.” 

Vậy làm người trong hoàn cảnh bất ổn này thì như thế nào?  Có một 

điều là chúng ta cứ níu lấy thú vui và lẩn tránh đau khổ.  Nhưng làm gì 

đi nữa thì cũng chỉ dật dờ giữa hai trạng thái đó.  Vì cứ ôm lấy lý tưởng 

là được đầy đủ vật chất và an toàn vĩnh viễn nên chúng ta làm đủ mọi 

cách để đạt lý tưởng này:  ăn, uống, dùng ma tuý, làm việc đến mệt, bỏ 

nhiều thời gian dùng internet hay xem truyền hình.  Nhưng làm gì cũng 

không được thoả ước nguyện.  Có lúc thân thể khoẻ mạnh, tinh thần 

sảng khoái thì thấy khá yên ổn. Nhưng rồi khi có thay đổi thì nào thân 

đau nhức và tâm bồn chồn lo lắng.  Tôi nghĩ những trạng thái vui và khổ 
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xen lẫn nhau có thể ghi được trên biểu đồ qua từng giờ, từng ngày, và 

từng năm, với trạng thái khổ thường nhiều hơn vui. 

Nhưng Đức Phật đã dạy rằng chúng ta không đau khổ vì mọi sự việc vô 

thường hay ngay cả vì biết mình sẽ phải chết, mà vì chúng ta không thể 

chấp nhận một tình trạng hay thay đổi.  Chúng ta đã phải nhọc công lắm 

mới tạo được một chỗ đứng vững chắc, mới đạt được những ước mơ.  

Khi có biến đổi thì chúng ta đau buồn.  Nguyên do là vì chúng ta cưỡng 

lại sự kiện này.  Nhưng nếu chúng ta có thể buông bỏ mọi chống đối và 

đón nhận những biến chuyển thì sẽ ngộ được bản chất đích thực và tính 

bản thiện của mình.  Nói cách khác, chúng ta sẽ hoàn toàn chấp nhận 

tính bất ổn căn bản của kiếp người. 

Làm người thật không đơn giản vì dù muốn đến mấy chúng ta cũng 

không bao giờ có thể nói được rằng, “Đây là con đường đích thực duy 

nhất.  Nó là như vậy.  Chẳng còn gì để bàn cãi.”  Trong bài phỏng vấn 

ông Chris Hedges mà tôi đã đọc, ông ta nói khi một nhóm hay một tôn 

giáo nhất định rằng cái nhìn của họ đúng nhất thì cái khổ phải nẩy sinh.  

Đối với cá nhân cũng vậy, chúng ta có rất nhiều khuynh hướng thủ cựu 

mà chúng ta dùng để tự an ủi.  Những tư thế đó hay niềm tin đó giúp 

chúng ta gọn gàng giải thích thực tế.  Mở ngỏ cho những niềm tin khác 

vào là đem đến nhiều khó chịu và bất an.  Cho nên chúng ta khăng 

khăng ôm lấy tư thế đó làm cương lĩnh của mình. 

Những khuynh hướng thủ cựu bắt nguồn từ một căn cước cố định, một 

cái nhìn cố định đánh giá chúng ta tốt hay xấu, có giá trị hay không có 

giá trị, thế này hay thế khác. Ở tư thế đó chúng ta chỉ bận dàn xếp thực 

tế sao cho phù hợp với cái nhìn cố định của mình.  Người Tây Tạng 

dùng từ shenpa để chỉ thái độ bám víu vào sự vật.  Dzigar Kongtrül, 

thầy tôi, nói shenpa là cái thước đo lường sự dính mắc vào cái tôi và 

lòng tự kiêu.  Shenpa cho ta một cảm giác sâu sắc dính liền với sự nắm 

bắt hay đẩy lui.  Với shenpa, chúng ta thường nói:  tôi thích, tôi muốn, 

tôi cần và ngược lại tôi không thích, tôi không muốn, tôi không cần, tôi 

muốn nó biến đi.  Nói đến shenpa là tôi nghĩ đến cái móc khiến chúng ta 

bị vướng vào. Nó cho ta cảm giác bị dính chặt vào, thắt chặt, đóng chặt 

vào hay tâm trạng khẩn trương phải gỡ ra khỏi khi chúng ta không vừa 
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lòng với những gì đang xẩy ra.  Shenpa cũng thôi thúc chúng ta lẩn tránh 

cảm giác khó chịu để đi nắm bắt những gì làm chúng ta thích thú. 

 

 

 

 


