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Cách thực tập diễn giải ngắn gọn. 

Người dịch : Dương Gia 

Cách thực tập sau đây rất dễ học, đem đến kết quả tức thì và có thể áp 

dụng ở bất cứ nơi nào hay lúc nào.  Nó cũng thích hợp cho mọi lớp tuổi 

không phân biệt giới tính. Đó là học ngay trong thân thể của chúng ta, là 

quan sát và tìm hiểu nó từ những thành phần thô cho đến vi tế. 

 

 Những ai thực tập pháp nên tập tìm hiểu qua các giai đoạn sau đây : 

 

-Thứ nhất, để biết rằng cơ thể mình gồm nhiều tính chất vật lý khác 

nhau, chính yếu là : đất, nước, gió, lửa; thứ đến là những yếu tố phụ đi 

kèm như mầu sắc, mùi vị, và hình dáng. 

 

Các tính chất này luôn thay đổi, căng thẳng và ô nhiễm. Nếu chúng ta 

quan sát chúng cho thâm sâu, ta sẽ thấy rằng chúng không thật. Chúng 

đơn giản là vô ngã, không có gì để ta coi đó là “ta” hay “của ta”. Khi 

cảm nhận được rõ ràng cơ thể mình là như vậy, ta sẽ không còn chấp 

vào nó như một thực thể: ta, một người nào khác, cái này cái nọ. 

 

-Thứ hai, khi phải đối phó với các hiện tượng tinh thần như : cảm 

xúc, nhận thức, suy nghĩ, vọng tưởng và ý thức, hãy tập trung vào sự 

thật là chúng đều nẩy sinh, trụ rồi tan biến đi. Nói cách khác, bản chất 

của chúng là : sinh, trụ, hoại, diệt liên tục. Một khi đã hiểu rõ sự thật này, 

bạn sẽ có thể buông bỏ mọi dính mắc với những hiện tượng tinh thần 

tưởng là có thật, như ta, người khác, cái này cái khác. 

 

-Thứ ba, khi thực tập pháp này không đơn giản chỉ nghiên cứu, nghe, 

hay đọc sách, mà bạn phải thực tập để cái tâm của mình nhìn thấy thật rõ 

qua những bước sau đây : 

 

Trước hết hãy gạt sang bên mọi lo toan bên ngoài và quay vào bên 

trong để nhìn tâm của mình cho đến khi thấy được nó trong sáng hay u 

tối, an tịnh hay vọng động. Để làm được điều này hãy chú tâm vào 
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chánh niệm và tỉnh thức về thân tâm bạn và giữ tâm thức ở tình trạng 

bình thường và quân bình. 

 

Một khi giữ được tâm thức ở trạng thái bình thường, bạn sẽ thấy rõ 

tâm thần và các vọng tưởng là những trạng thái sinh và diệt. Tâm bạn sẽ 

trống rỗng và quân bình, không vui thích cũng chẳng khó chịu.  Bạn sẽ 

nhận thấy rõ các hiện tượng vật lý và tâm lý sinh ra, trụ lại và tan rã một 

cách tự nhiên. 

 

Một khi thấy rõ không vật gì có tự ngã, thì bạn sẽ đối mặt với một cái 

gì ở sâu bên trong.  Nó không thuộc những đau khổ hay dồn nén, và 

cũng không nằm trong các chu kỳ của sự thay đổi – nghĩa là bất tử - 

không sinh không tử vì cái gì đã sinh ra thì phải chết. 

 

Khi bạn đã nhìn thấy rõ sự thực đó thì tâm bạn sẽ trống không, không 

còn chấp vào một cái gì. Thậm chí nó sẽ không nhận có một cái tâm hay 

bất cứ một cái gì khác. Nói một cách khác, nó chẳng bám vào chính nó 

hay bất cứ một cái gì khác. Tất cả những gì còn lại chỉ là trạng thái thuần 

tuý của Pháp.   

 

Những ai nhìn thấy tình trạng tinh khiết này của Pháp một cách rõ 

ràng sẽ không còn hứng thú với những đau khổ triền miêm của cuộc 

sống. Một khi đã triệt để hiểu rõ thế giới và Giáo Pháp thật như thế nào, 

bạn sẽ thấy rõ ràng ngay trong hiện tại có một cái gì đó nằm ngoài tất cả 

mọi khổ đau. Bạn sẽ biết điều này mà không cần phải hỏi hoặc tin vào 

bất cứ ai, vì mỗi cá nhân phải tự tìm hiểu lấy Giáo Pháp. Những ai đã 

nhìn thấy sự thực này ngay trong tâm, họ sẽ có thể làm chứng cho điều 

này vậy. 

 

Trích từ “Pure and Simple” của Upasika Kee Nonagon 
 


