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THIỀN ĐỊNH  

MỘT PHƯƠNG PHÁP BIẾN CẢI TÂM LINH 
 

Đức Đạt-lai Lạt-ma 

và Urgyen Sangharakshita 

 

Hoang Phong chuyển ngữ 

 

*** 

 

Vài lời giới thiệu của người chuyển ngữ 

 

 Thiền định là phương pháp luyện tập chủ yếu của Phật giáo, một tín ngưỡng lâu đời 

của Đông phương, thế nhưng ngày nay lại được nhắc đến rất nhiều tại các nước Tây phương. 

Vậy thiền định là gì ? 

 

 Thiền định tiếng Phạn và Pa-li là bhavana, nguyên nghĩa là sự phát triển, trau dồi hay 

biến cải liên quan đến sự hiện hữu của một cá thể con người, tiền ngữ bhava là một động từ có 

nghĩa là trở thành (becoming). Các ngôn ngữ Tây phương thì lại gọi thiền định là meditation 

là sự trầm tư, suy ngẫm hay ngẫm nghĩ, điều này có thể khiến gây ra hoang mang và hiểu lầm 

về một phương pháp luyện tập thực tiễn, cụ thể và siêu việt của Phật giáo, nhằm biến cải toàn 

bộ sự hiện hữu của con người từ tâm linh đến thân xác. Ở các cấp bậc tột đỉnh, phép luyện tập 

này còn có thể giúp con người thoát ra khỏi thế giới hiện tượng, kể cả các kích thước không 

gian và thời gian của thế giới đó.    

 

 Giáo huấn của Đức Phật vô cùng trực tiếp, thiết thực, vượt lên trên mọi sự biện luận 

cùng các hình thức tự biện và siêu hình, thế nhưng người sau thì lại cứ muốn tìm hiểu và đào 

sâu các khía cạnh này. Đó cũng chính là lý do đã khiến Giáo huấn của Ngài đã được diễn đạt 

với nhiều khía cạnh mở rộng và thích ứng hơn với các xã hội tân tiến và đa dạng sau này, kể 

cả bên trong thung lũng sông Hằng cũng như bên ngoài nước Ấn. Phép thiền định theo đó cũng 

đã trở nên đa dạng hơn nhưng không phải vì thế mà mất đi sức sống và hiệu quả của nó. Dù 

mất dần ảnh hưởng tại một số các nước Á châu, nhưng tại các nước Tây phương thì trái lại 

phép luyện tập này ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Tuy nhiên sự quan tâm đó thường chỉ 

xoay quanh các hình thức ứng dụng "đại chúng", chẳng hạn như đưa thiền định vào học đường, 

bệnh viện…, và xem đó như là một khoa tâm lý trị liệu hay một phương pháp mang lại an bình 

và thanh thản trong cuộc sống.  

 

 Hai loạt bài chuyển ngữ dưới đây là cố gắng của một thiền sư vô cùng uyên bác và lỗi 

lạc là Urgyen Sangharakshita, nhằm giải thích và hệ thống hóa thật mạch lạc và sâu sắc các 

phép luyện tập thiền định nêu lên trong Giáo huấn của Đức Phật và cả trong các học phái Phật 
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giáo Đại thừa. Urgyen Sangharakshita (1925-2018) gốc người Anh, tên thật là Dennis Philip 

Edward Lingwood, có một trí thông minh khác thường, và thường được xem là một trong số 

các nhà sư uyên bác nhất của thế kỷ XX. Ông viên tịch vào tháng 10 năm 2018 trong sự kín đáo 

và đã để lại cho chúng ta khoảng 60 quyển sách và hàng trăm bài giảng vô cùng giá trị. Tại 

Anh quốc, ông khởi sự tu tập theo Phật giáo Theravada, nhưng sau đó sang Ấn-độ và lưu lại 

đây suốt hai mươi năm, trong thời gian này ông từng tiếp xúc và học hỏi với nhiều nhà sư Tây 

Tạng nổi tiếng. Tại đây ông cũng đã hợp tác với Bhimrao Ramji Ambedkar (1891-1956) bộ 

trưởng và thủ tướng Ấn, để tổ chức quy y tập thể cho những người tiện dân. Nhà sư 

Sangharakshita cũng là vị sáng lập "Hiệp hội Phật giáo Tam Bảo" (Triratna Buddhist 

Community) chuyên giảng dạy về thiền định. Hiệp hội này cũng còn mang một tên khác là "Hội 

thân hữu Dòng tu Phật giáo Tây Phương" (Friends of the Western Buddhist Order/FWBO), có 

mặt trên 30 quốc gia trên thế giới. Riêng tại Anh quốc cũng đã có 55 trung tâm Phật giáo 

Triratna (Tam Bảo). Sự sinh hoạt của các trung tâm này rất cởi mở và thân thiện, giữ một vị 

thế giữa sự khắt khe của một ngôi chùa và sự khoan hòa của một hiệp hội thế tục.   

 

 Loạt bài thứ nhất về thiền định dười đây của nhà sư Urgyen Sangharakshita mang tựa 

"Hệ thống các phép thiền định" được trích ra từ quyển "Hướng dẫn trên đường tu tập Phật 

giáo" (A Guide to the Buddhist Path, Windhorse Publications, 1990). Loạt bài thứ hai mang 

tựa "Thiền định thật sự là gì" được trích ra từ quyển "Sự Giác ngộ của con người" (Human 

Enlightenment, Windhorse Publications, 1980). Tuy nhiên trước hết thiết nghĩ chúng ta cũng 

nên đọc qua những lời giải thích ngắn gọn của Đức Đạt-lai Lạt-ma về thiền định dưới đây như 

là những lời dẫn nhập cho hai loạt bài này. Độc giả có thể xem bản gốc bài giảng của Đức 

Đạt-lai Lạt-ma trên trang mạng của bà Sofia Stril-Rever: https://www.buddhaline.net/La-

meditation-une-discipline-spirituelle 
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A- THIỀN ĐỊNH 

Một phương pháp biến cải tâm linh 

 

Đức Đạt-lai Lạt-ma 

 

H.1   H.2 

H.1: Đức Đạt-lai Lạt-ma và nhà sư Sangharakshita (ảnh chụp tại Tây Tạng, năm 1957) 

H.2: Đức Đạt-lai Lạt-ma và nhà sư Sangharakshita (ảnh chụp tại Luân đôn, năm 2008) 

 

 

 Hai chữ thiền định mang ý nghĩa như thế nào? Theo quan điểm Phật giáo thì thiền định 

là một phương pháp luyện tập tâm linh giúp chúng ta chủ động - ở một mức độ nào đó - tư duy 

và xúc cảm của mình.    

 

 Tại sao chúng ta lại không thể nào tạo được cho mình một niềm an vui lâu bền mà mình 

mong ước? Tại sao chúng ta lại cứ phải đối đầu với khổ đau và mọi thứ bất hạnh? Theo thuyết 

nhà Phật thì thể dạng tâm thần của chúng ta trong tình trạng tự nhiên của nó rất hung hăng 

(trong nguyên bản là chữ sauvage/savage, có nghĩa là rừng rú, thô bạo, hung dữ, bất trị, đó là 

một cách thả lỏng các thứ thúc đẩy của bản năng) và vô kỷ luật, thế nhưng chúng ta thì lại 

không có một phương pháp luyện tập tâm thức nào khả dĩ có thể khống trị chúng. Hậu quả 

mang lại là các thứ xúc cảm đó (tức các thể dạng tâm thần hung hãn và bất trị) sẽ chỉ huy mình. 

Thật ra, về phần chúng thì chúng cũng bị điều khiển bởi các xung năng tiêu cực và cả tích cực 

của chúng ta. Do vậy phải tìm cách làm cho cái vòng lẩn quẩn đó phải chuyển hướng, hầu giải 

thoát tư duy và xúc cảm của chúng ta ra khỏi tình trạng nô lệ tạo ra bởi các xung năng tiêu cực. 

Nhờ đó dù với tư cách một cá thể con người, chúng ta cũng có thể chủ động được tâm thức 

mình. 

 

 Thoạt nhìn thì sự biến cải triệt để đó bên trong chúng ta dường như không sao có thể 

thực hiện được, thế nhưng nhờ vào phép thiền định chúng ta sẽ thành công. Vậy chúng ta hãy 

chọn một đối tượng để suy tư, sau đó thì tập cho tâm thức phát huy khả năng tập trung vào đối 

tượng đó thật vững chắc. Thông thường nếu chịu khó nhận xét một chút thì chúng ta tất sẽ phải 

thấy ngay là mình không sao tập trung hoàn toàn được tâm thức mình. Chúng ta đang suy nghĩ 

về một chủ đề rõ rệt nào đó, thế nhưng bất thần một sự suy nghĩ khác lại hiện lên trong tâm trí 

khiến mình bị xao lãng. Tư duy của chúng ta luôn ở trong tình trạng đuổi bắt hết ý nghĩ này đến 
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ý nghĩ khác, đấy chẳng qua là vì chúng ta không có một phương pháp nào khả dĩ có thể giúp 

mình tập trung tâm thức cả. Thế nhưng nhờ phép thiền định chúng ta sẽ làm được việc đó, thiền 

định sẽ tạo cho mình một khả năng tập trung giúp mình tha hồ hướng vào bất cứ một đối tượng 

nào tùy thích. 

 

 Tất nhiên trong khi thiền định các bạn cũng có thể chọn cho mình một đối tượng mang 

tính cách tiêu cực. Thí dụ như các bạn đang si tình và tập trung tâm thức mình duy nhất hướng 

vào một người nào đó cùng với các nét hấp dẫn của người này, điều đó sẽ tạo ra các tác động 

làm gia tăng thêm sự thèm khát tính dục của các bạn đối với người ấy. Tiếc thay điều đó không 

phải là mục đích của thiền định. Theo quan điểm Phật giáo, thiền định phải được thực thi dựa 

vào một đối tượng tích cực hơn, có nghĩa là một đối tượng có thể làm gia tăng thêm khả năng 

tập trung của các bạn (tập trung vào một người mà mình si tình và say đắm chỉ là cách mang 

lại cho mình mọi sự bấn loạn: tơ tưởng, ghen tuông, thất tình, hy vọng, lo sợ, sung sướng, sẵn 

sàng cải đạo... hoặc kể cả trường hợp cực đoan là tự tử). Nhờ sự luyện tập đó các bạn sẽ dần 

dần tạo được cho mình một sự cảm nhận ngày càng thân thiết hơn với đối tượng. Trong các 

kinh điển căn bản của Phật giáo (tức là Tạng kinh và Tạng luận trong Tam tạng kinh) thì thể 

loại thiền định này được gọi là samatha (là tiếng Pa-li, tiếng Phạn là samadhi, kinh sách Hán 

ngữ gọi là định) tức là cách tạo ra cho mình một thể dạng bình lặng thật vững chắc, phép luyện 

tập này còn được gọi là phép thiền định tập trung hướng vào một đối tượng duy nhất.   

 

 Thế nhưng nếu chỉ có samatha (thể dạng tập trung và bình lặng của tâm thức) thì chưa 

đủ. Thiền định đối với Phật giáo phải là sự kết hợp giữa phép "thiền định tập trung" và một 

phép thiền định khác là "thiền định phân giải" hay vipassana, là một phép thiền định nhằm 

mang lại cho chúng ta một sự quán thấy xuyên thấu (sâu xa). Phép luyện tập này cần phải có 

sự lý luận (câu này vô cùng quan trọng nêu lên một sự khác biệt căn bản đối với một số các 

học phái Thiền học cho rằng Ngộ/Satori là một sự đột phát phi lý luận, một sự nhận thức mang 

tính cách trực giác. Nếu mở rộng hơn nữa đối với các tín ngưỡng độc thần thì thay vì vận dụng 

sự lý luận thì lại sử dụng đức tin, tránh né những điều phi lý, ngoảnh mặt đi trước hiện thực và 

bóp ngạt trí thông minh của mình). Chỉ khi nào nhận thấy được sức mạnh và cả sự yếu đuối của 

các thứ xúc cảm (có những thứ xúc cảm tích cực mang lại các tư duy cao cả và thiêng liêng, 

nhưng cũng có những thứ xúc cảm tạo ra mọi sự đổ vỡ và tàn phá) và ý thức được các khía 

cạnh thuận lợi và bất thuận lợi của các thể loại tư duy, thì khi đó chúng ta mới mong phát huy 

được cho mình các thể dạng tâm thức tích cực, hầu mang lại cho mình một sự cảm nhận trong 

sáng, thanh thản và hài hòa, và đồng thời thái độ hành xử và các thứ xúc cảm mang lại khổ đau 

và bất toại nguyện cho mình cũng sẽ theo đó mà giảm bớt đi. Trong quá trình luyện tập đó (tức 

là phép thiền định phân giải vipassana) lý trí (sự lý luận) sẽ giữ một vai trò chủ động.  

 

 Tôi muốn lưu ý một điều là hai thể loại thiền định (chú tâm và phân giải) mà tôi vừa 

trình bày trên đây sở dĩ khác nhau không phải là vì mỗi thứ chọn cho mình một đối tượng riêng, 

mà là vì phương cách thực hành khác nhau (thiền định chú tâm - samatha - là cách mượn một 

đối tuợng để phát huy sự chú tâm, tạo cho tâm thức một sự thăng bằng vững chắc; thiền định 

phân giải - vipassana - là cách phát huy một sự hiểu biết sắc bén tức là trí tuệ). 
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 Để làm sáng tỏ điểm này, tôi xin nêu lên trường hợp thiền định về vô thường chằng hạn. 

Thí dụ một người nào đó trong khi thực thi thiền định chỉ tập trung duy nhất sự chú tâm của 

mình hướng vào "ý nghĩ " cho rằng mọi sự vật đều đổi thay trong từng khoảnh khắc một, thì 

đấy chỉ đơn giản là phép thiền định chú tâm (samatha), trong khi đó một người khác cũng thiền 

định về vô thường nhưng dựa vào các phương cách "lý luận" khác nhau giúp mình quán thấy 

bản chất vô thường của tất cả những gì hiện ra với mình (vô thường hiện ra trong thế giới, 

chung quanh mình, trên thân xác mình và cả bên trong tâm thức mình). Quá trình phân giải đó 

sẽ làm gia tăng thêm sự vững tin của mình về bản chất vô thường của toàn thể vũ trụ, thì đấy là 

cách mà người này thực thi phép thiền định phân giải (vipassana) hướng vào vô thường. Cả hai 

cùng chọn một đối tượng giống nhau là vô thường, thế nhưng phương thức thực thi thì khác 

hẳn nhau (một người "mượn" tính cách vô thường của mọi sự vật để tập trung tâm thức của 

mình vào đó để nhận thấy mọi sự đều biến động; một người khác thì quan sát, vận dụng khả 

năng nhận thức của mình để tìm hiểu và ý thức thật sâu xa sự chuyển động của thế giới hiện 

tượng xuyên qua nguyên lý tương liên, tương tác và tương tạo của mọi sự vật, đó là cách giúp 

người này quán thấy sự vận hành của cả vũ trụ . Mở rộng hơn nữa thì người này, qua sự quán 

thấy đó, có thể hòa nhập bản chất vô thường bên trong chính mình với bản chất vô thường của 

toàn thể vũ trụ, và đó cũng chính là một hình thức giải thoát. Hai người cùng thiền định về vô 

thường nhưng một người thì chỉ đạt được thể dạng samatha, trong khi đó thì người thứ hai đạt 

được thể dạng xuyên thấu của phép thiền định vipassana và vượt xa hơn). 

 

 Theo tôi thì hầu hết các tôn giáo lớn đều sử dụng hai phương pháp thiền định trên đây. 

Chẳng hạn như tại Ấn-độ vào các thời kỳ cổ đại, hai phép thiền định này cũng đã từng được 

các tín ngưỡng lớn, Phật giáo và cả ngoài Phật giáo, sử dụng. Cách nay vài năm trong một cuộc 

đàm thoại với một người bạn Ki-tô giáo, người này cũng đã xác nhận với tôi là trong Ki-tô giáo 

- nhất là đối với tông phái Chính thống (Orthodox) của Hy-lạp - phép thiền định dựa vào sự suy 

nghiệm (contemplative meditation) từng có một quá khứ lâu dài. Các pháp sư rabbin của Do-

thái giáo cũng cho tôi biết về một số các phương pháp luyện tập thần bí của tín ngưỡng này 

cũng được dựa vào các hình thức thiền định tập trung vào một đối tượng duy nhất. 

 

 Tóm lại hai thể loại thiền định trên đây cũng có thể mang ra sử dụng đối với các tôn 

giáo độc thần. Một người Ki-tô giáo chẳng hạn cũng có thể lắng sâu vào sự suy tư và chiêm 

nghiệm về những điều huyền bí hiện ra trong thế giới này, hoặc hướng vào sự hiệu nghiệm 

trong sự ban phúc của Trời, hoặc hướng vào bất cứ một đối tượng nào khác gợi lên với mình, 

tất cả đều làm gia tăng đức tin của mình đối với Đấng Sáng Tạo. Đó là cách mà người thực thi 

thiền định tập trung vào Thượng Đế nhờ vào sự lý luận phân giải. Đấy cũng là cách cho thấy 

sự kết hợp giữa hai phép thiền định với nhau? (phép thứ nhất - samatha - là cách tập trung tâm 

thần hướng vào các hiện tượng huyền bí hay ân huệ của Trời, v.v., phép thứ hai là dựa vào các 

hiện tượng đó để hình dung ra "quyền năng" của Trời hầu củng cố thêm "đức tin" của mình. 

Khi đã "tin" thì tất sẽ nhận thấy bàn tay của Vị Sáng Tạo trong bất cứ thứ gì xảy ra, kể cả 

những ý nghĩ và tác ý hiện ra bên trong tâm thức mình. Tuy nhiên cũng nên cẩn thận và dè dặt 

bởi vì biên giới giữa đức tin và cuồng tín rất mong manh). 
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A- HỆ THỒNG CÁC PHÉP THIỀN ĐỊNH 
(A system of Meditation) 

 

Urgyen Sangharakshita 

 

 

Vài lời giới thiệu của người chuyển ngữ 

 

 

 Thiền định qua những lời giải thích trên đây của Đức Đạt-lai Lạt-ma thật dễ hiểu, thiết 

thực và cụ thể. Các lời giải thích này được dựa vào Giáo huấn của Đức Phật, thế nhưng trên 

dòng phát triển của Phật giáo nhiều phương pháp thiền định đã được khai triển thêm, mang lại 

cho thiền định nhiều khía cạnh mở rộng và do đó cũng đã trở nên phức tạp, phong phú và đa 

dạng hơn.  

 

 Trong loạt bài thứ nhất dưới đây nhà sư Sangharakshita lựa chọn các phương pháp 

luyện tập trung thực và quan trọng nhất để thiết lập một hệ thống mạch lạc, chính xác và sâu 

sắc về phép luyện tập cốt lõi này của Phật giáo. Hệ thống thiền định này gồm chung trong mười 

bài giảng, trích ra từ một chương mang tựa "Hệ thống các phép thiền định" (A system of 

meditation) trong quyển sách "Hướng dẫn trên đường tu tập Phật giáo" (A Guide to the 

Buddhist Path, 1990) đã được nói đến trong phần giới thiệu trên đây. Bản chuyển ngữ tiếng 

Việt này chủ yếu được dựa vào bản dịch tiếng Pháp của Christian Richard 2004.  

 

 Loạt bài thứ hai mang tựa "Thiền định thật sự là gì" (What Meditation Really Is) được 

trích ra từ quyển "Sự Giác ngộ của con người" (Human Enlightenment, 1980) gồm bốn bài 

giảng. Loạt bài này sở dĩ được trích dẫn thêm là nhằm giúp người đọc so sánh với loạt bài thứ 

nhất trên đây và cũng là dịp để tìm hiểu thêm về thiền định qua sự uyên bác và các kinh nghiệm 

thực tiễn của nhà sư Urgyen Sanghoarakshita. Bản chuyển ngữ tiếng Việt của loạt bài thứ hai 

này được dựa vào bản gốc tiếng Anh và cả bản dịch tiếng Pháp của Christian Richard, 2003). 

Sách và các bài giảng trên đây bằng tiếng Anh hoặc đã được dịch sang tiếng Pháp có thể tìm 

thấy trên mạng. Ngoài ra nhiều sách và nhiều bài giảng khác của nhà sư này cũng đã được 

diễn đọc và đưa lên một số các trang mạng Phật giáo và cả YouTube.  
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Bài 1 

 

Phép chú tâm dựa vào hơi thở 
 

 

  Phật giáo được hình thành từ thiền định, sinh ra từ sự thực thi thiền định của Đức 

Phật khi Ngài ngồi dưới cội Bồ-đề cách nay hai ngàn năm trăm năm. Vì thế có thể nói rằng Phật 

giáo phát sinh từ phép thiền định ở cấp bậc cao nhất của nó (tức là từ kết quả thiền định của 

chính Đức Phật), điều này có nghĩa là phép thiền định đó không phải chỉ đơn giản là một phép 

luyện tập nhằm phát huy một sự chú tâm (chẳng hạn như  "chánh niệm " hay  "tập trung tâm 

thần" các ngôn ngữ Tây phương gọi các thứ này là mindfulness hay pleine conscience) cũng 

không phải là để tạo ra một sự cảm nhận về một thể dạng tri thức cao siêu nào cả, mà là một 

thể dạng thiền định phát sinh từ sự chiêm nghiệm (suy tư và phân giải nhằm tìm hiểu một điều 

gì đó hay một sự kiện nào đó), chính vì thế nên tôi nghĩ rằng thiền định phải là một sự quán 

thấy mang lại một sự cảm nhận trực tiếp bao trùm toàn bộ Hiện Thực tối hậu (theo người chuyển 

ngữ các dòng này thì sự quán thấy hay khám phá của Đức Phật chính là nguyên tắc vận hành 

của thế giới hiện tượng, đó là nguyên lý tương liên, tương tác và tương tạo của tất cả mọi hiện 

tượng trong vũ trụ. Bốn sự thật cao quý còn gọi là Tứ diệu đế chỉ là một cách ứng dụng rút tỉa 

từ nguyên lý đó nhằm mục đích giúp con người vượt thoát sự vận hành nô lệ và trói buộc đó 

hầu giúp mình thoát ra khỏi thế giới hiện tượng). Chính đó là điểm mấu chốt làm phát sinh ra 

Phật giáo, và cũng chính là nhờ vào điểm đó (tức là sự quán thấy Hiện thực ở thể dạng bao 

trùm và toàn diện của nó) mà Phật giáo luôn giữ được sự sinh động và phóng khoáng suốt trên 

dòng lịch sử thật lâu dài qua hàng bao thế kỷ.   

 

 Trên dòng lịch sử phát triển đó của Phật giáo, nhiều kỹ thuật thiền định đã được sáng 

tạo thêm, trong số này tôi cũng chỉ chọn ra một vài kỹ thuật chủ yếu nhất để kết hợp lại nhằm 

tạo ra một cái gì đó có thể xem như là một "hệ thống" tổng quát - nếu có thể nói như vậy; sự dè 

dặt này là vì cách phát biểu trên đây khó tránh khỏi đôi chút tham vọng (thiền định là một khoa 

học nội tâm, vô cùng phức tạp và đa dạng, gồm nhiều phương pháp và kỹ thuật khác nhau, 

thích nghi với các cấp bậc hiểu biết khác nhau, nhà sư Sangharakshita phân tích và chọn lọc 

các phương pháp và kỹ thuật chủ yếu nhất để kết hợp lại thành một "hệ thống" mạch lạc. Công 

việc này đòi hỏi thật nhiều kinh nghiệm bản thân và một sự uyên bác rộng lớn. Sự rào đón trên 

đây quả là một sự khiêm tốn của nhà sư Sangharakshita ): đó là một hệ thống mang tính cách 

sinh học (trong nguyên bản là chữ "organic", một chữ rất khó dịch trực tiếp vì không có từ 

tương đương trong tiếng Việt, có thể tạm hiểu là các thành phần hay các cơ quan giữ các chức 

năng riêng tạo ra sự vận hành chung nơi một cá thể) rất sinh động, không phải là một hệ thống 

chết khô, mang tính cách cơ khí (tương tự như một bộ máy), hay những gì được sáng chế một 

cách giả tạo (thiền định là một hình thức hay phương thức vận hành của sự sống, thuộc vào sự 

sống và nằm bên trong sự sống, không phải là một thứ gì đó mà người hành thiền học được từ 

bên ngoài và đem vào bên trong chính mình). Các phương pháp thiền định quan trọng nhất và 

phổ biến nhất gồm có: 1- sự chú tâm vào hơi thở (anapana-sati), 2- metta bhavana sự phát huy 

lòng nhân ái (hay từ ái) vô biên (đưọc Đức Phật thuyết giảng trong kinh Karaniya Metta sutta, 
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Sutapitaka/Kinh Tập - SN 1.8), 3- cách tập trung thật mạnh vào tư thế tọa thiền (học phái Zen), 

4- phép quán thấy (tức là cách quán thấy một vị Phật hay một vị Bồ-tát nào đó và biến mình 

trở thành chính vị ấy, đây là một phương pháp thiền định đặc thù của Kim cương thừa và Phật 

giáo Tây Tạng gọi là sự "thể nhập"), 5- phép quán tưởng về sáu thành phần (tức là sáu thành 

phần cấu hợp tạo ra một cá thể: đất, nước, lửa, năng lực, khí và không gian), 6- sự nhận thức 

về chuỗi níu kéo của mười hai nidana (nidana có nghĩa là sự trói buộc, mười hai nidana là khái 

niệm nêu lên mười hai nguyên nhân  hay mối dây " trói buộc chúng sinh trong cõi luân hồi, 

kinh sách Hán ngữ gọi là Thập nhị nhân duyên). Ngoài ra còn có thêm năm phương pháp thiền 

định căn bản khác gộp chung thành một nhóm, nêu lên trong quyển sách  "Thiền định Phật giáo 

– Phân loại và Thực hành " (Buddhist Meditation – Systematic and Practical) của C. M. Chen 

(độc giả có thể xem quyển sách này trên trang mạng: 

http://www.yogichen.org/cw/cw35/bmlist.html).  

 

 

 
H. 3 

 

H. 3: Người ngồi giữa là vỉ Thầy Du-già Chien Minh Chen (陳健民 /Trần Kiện Dân) đang thuyết giảng, bên 

trái là nhà sư Kantipalo người ghi chép, bên phải là nhà sư Sangharakshita và là tác giả của loạt bài về 

thiền định này. C.M. Chen/Trần Kiện Dân (1906-1987) gốc Trung quốc là một thiền sư du-già sống ẩn dật 

tại Ấn-độ từ năm 1947 đến 1972, sau đó thì sang Mỹ và lưu lại đây cho đến cuối đời.  Các lời giảng trên đây 

của ông do nhà sư Kantipalo ghi chép được gộp chung trong quyển sách nói đến trên đây: "Buddhist 

Meditation - Systematic and Practical"/"Thiền định Phật giáo - Phân loại và Thực hành". Quyển sách này 

được xuất bản lần đầu năm 1967 và sau đó đã được tái bản nhiều lần. (hình ảnh và các lời ghi chú này là do 

người chuyển ngữ ghép thêm) 

 

 Mỗi phương pháp trong nhóm này là một liều thuốc hóa giải một trong năm thứ độc tố 

tâm thần. Phương pháp thứ nhất là phép thiền định về sự ô uế, là liều thuốc hóa giải sự thèm 

khát (thí dụ thiền định về xác chết sẽ hóa giải sự thèm khát dục tính). Phương pháp thứ hai là 

thiền định về Metta bhavana (lòng nhân ái hay tình thương yêu vô biên) là liều thuốc hóa giải 

sự ghét bỏ (đố kỵ, thù hận). Phương pháp thứ ba là thiền định về sự chú tâm, chẳng hạn như 

chú tâm vào hơi thở hay bất cứ một động tác cụ thể nào trên thân thể (các cử động của thân thể 
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và các sự cảm nhận phát sinh từ ngũ giác) hoặc trong tâm thần (tư duy và xúc cảm) là liều thuốc 

hóa giải tình trạng hoang mang và xao lãng tâm thần. Phương pháp thứ tư là thiền định về mười 

hai nidana (tức là mười hai mối dây trói buộc một cá thể trong cõi luân hồi) là liều thuốc hóa 

giải tình trạng vô minh (tức là sự u mê hay thiếu hiểu biết, và cũng là nguyên nhân tiên khởi lôi 

cuốn và trói buộc một cá thể trong cõi luân hồi). Phương pháp thứ năm là thiền định về sáu 

thành phần (các thành phần cấu hợp: đất, nước, lửa, khí, v.v, tạo ra một cá thể) là liều thuốc 

hóa giải sự kiêu hãnh (cảm tính tự hào, kiêu ngạo).  Khi nào loại bỏ được năm thứ độc tố đó 

(thèm khát, ghét bỏ, hoang mang, vô minh, kiêu hãnh) thì cũng đủ để các bạn đạt được một cấp 

bậc tiến bộ đáng kể, nếu không muốn nói là các bạn đã đến gần với sự Giác Ngộ. Thế nhưng 

sự "liên kết" đó, tức là sự kết hợp giữa kết quả mang lại từ năm phép thiền định trên đây, chỉ 

mang tính cách không gian - nếu có thể nói như vậy - (tức là theo chiều rộng, bởi vì cả năm 

phép luyện tập đều ngang hàng nhau) có nghĩa là chưa tạo được một sự thăng tiến nào cả (năm 

phép luyện tập này là chỉ để loại bỏ năm độc tố tâm thần tức là theo chiều rộng trên một mặt 

phẳng, trong khi đó thiền định đúng nghĩa của nó là phải giúp tâm thức vượt lên các thể dạng 

cao hơn, tức là theo chiều cao tức là thẳng đứng). Trong khi đó những gì mà chúng ta phải thực 

hiện cho bằng được [trong khi thiền định] là một quá trình thăng tiến, tức là một chuỗi tiến bộ 

mạch lạc và hợp lý qua từng bước một, mang lại cho chúng ta một sự tiến bộ tuần tự (quan điểm 

này cho thấy sự Giác Ngộ mang tính cách tuần tự theo nhiều cấp bậc, trái ngược với quan điểm 

cho rằng Giác Ngộ là một sự đột phát. Tuy nhiên chúng ta cũng có thể hiểu sự Giác Ngộ là một 

quá trình gồm có nhiều sự đột phát nói lên một sự diễn tiến tuần tự và liên tục. Các câu phát 

biểu như: "kiến tánh thành Phật" hay "niệm Phật thành Phật" quả hết sức khó hiểu). 

 

Phép thiền định chú tâm vào hơi thở 

   

 Trong số các phương pháp thiền định trên đây thì phép chú tâm vào hơi thở đứng hàng 

đầu. Đối với phần đông các bạn thì phương pháp này có thể là bước đầu tốt nhất. Trong Tăng 

đoàn Triratna (Tam Bảo) của chúng tôi thì phương pháp này cũng được mang ra thực hành 

nhiều nhất.    

 

 Chúng tôi xem phép luyện tập này là bước khởi đầu vì nhiều lý do. Trước hết là vì 

phương pháp này thuộc lãnh vực  "tâm lý", điều đó có nghĩa là đối với những người mới tập 

thiền định thì chỉ cần luyện tập họ trong lãnh vực này (tức là lãnh vực tâm lý), bởi vì phép luyện 

tập chú tâm vào hơi thở không cần phải có một số vốn liếng hiểu biết chuyên biệt nào về giáo 

lý Phật giáo cả.   

 

 Thế nhưng đó lại là một phương pháp luyện tập vô cùng quan trọng, chẳng qua vì đó là 

bước đầu tiên giúp phát huy sự chú tâm trên phương diện tổng quát - một sự chú tâm hướng 

vào tất cả mọi hình thức sinh hoạt của sự sống (hơi thở lúc nào cũng hiện diện cùng với sự 

chuyển động nhịp nhàng của ngực và bụng, giúp mình hướng sự chú tâm vào đó mỗi khi cần 

đến, sự hiện diện thường xuyên đó của hơi thở cùng với các động tác của ngực và bụng là một 

lợi điểm rất lớn). Trước hết chúng ta hãy tập nhận biết hơi thở của mình (ý thức được là mình 

đang thở), thế nhưng đấy chỉ là bước đầu, bởi vì sau đó chúng ta còn phải mở rộng thêm sự chú 

tâm hướng thật chính xác vào tất cả các động tác khác trên thân thể và cả những gì mà mình 
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đang làm. Tiếp theo đó chúng ta lại còn phải mở rộng sự chú tâm hơn nữa để nhận biết về cái 

thế giới đang chuyển động chung quanh mình, và cả những người khác nữa (có nghĩa là ngoài 

chính mình còn có những người khác nữa trong thế giới đó, và nếu mở rộng hơn nữa thì chúng 

ta cũng có thể ý thức được cả tình trạng xao lãng, vô minh, khổ đau và cả các niềm hạnh phúc 

của họ cũng như của mình). Ở cấp bậc tối hậu, chúng ta còn phải ý thức được cả Hiện Thực 

(tức là Bản chất sâu xa của thế giới hiện tượng). Thế nhưng bước đầu thì chúng ta cũng chỉ cần 

đơn giản chú tâm vào hơi thở mà thôi.  

 

 Sự chú tâm sở dĩ giữ một vai trò quan trọng như vậy vì đó là chiếc chìa khóa kết hợp 

(hợp nhất/unify) [tất cả mọi sinh hoạt] tâm lý của mình. Chính vì vậy nên phép luyện tập sự chú 

tâm dựa vào hơi thở thường được mang ra giảng dạy trước nhất cho những người mới gia nhập 

các trung tâm [thiền định] của chúng tôi (các Tăng đoàn Tam Bảo do nhà sư Sangharakshita 

thành lập). Khi mới bắt đầu tham dự các khóa nhập môn, chúng ta chưa ý thức được tính cách 

cá thể (individuality) đích thật của mình là gì (chúng ta luôn nghĩ rằng mình biết mình là ai, 

thế nhưng thật ra thì tâm thức mình bung ra tám hướng, suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện 

khác, luôn bị chi phối bởi mọi thứ xúc cảm hiện lên với mình, tình trạng xao lãng đó không cho 

phép chúng ta quay về với mình, nhìn vào con người của mình để nhận thấy tính cách cá 

thể/individuality của mình. Xin độc giả lưu ý về điểm này vì nhà sư Sangharakshita sẽ còn trở 

lại với khái niệm về tính cách "cá thể" này trong các phần sau). Thông thường con người chúng 

ta chỉ là một mớ hỗn tạp gồm các sự thèm khát xung đột nhau, và có thể xem các thứ ấy như là 

một mớ các cái tôi kình chống nhau (mỗi cái tôi bị chi phối và gắn liền với một thứ xúc cảm, 

chẳng hạn như thương yêu, bám víu, ghét bỏ, hận thù, rộng lượng, ích kỷ, v.v), tất cả được buộc 

lại thành một bó bằng một sợi dây lỏng lẻo là cái tên gọi và cái địa chỉ - tức là  cái thân xác của 

mình (thiếu sự chú tâm, con người của mình chỉ là một mớ cái tôi bung ra khắp hướng, các cái 

tôi đó được nhận diện xuyên qua những sự thèm khát khác nhau, gồm cả tốt lẫn xấu, đôi khi 

hung dữ nhưng cũng có những lúc yêu thương..., chúng được cột chung với nhau thành một bó 

bằng một sợi dây thật lỏng lẻo là tên gọi mà cha mẹ đặt cho mình, và thân xác mình tức là địa 

chỉ của cái tên gọi đó. Cái mớ hỗn tạp đó thường được đồng hóa với cái tôi tổng thể hay 

cái  "linh hồn" của mình. Người mới bắt đầu tu tập thường chưa ý thức được tính cách "cá 

thể"/individuality của mình, tức là một sự hợp nhất và đồng bộ phía sau cái bó hỗn tạp đó của 

tư duy và xúc cảm. Sự chú tâm là cách siết sợi dây để buộc chặt các cái tôi đó lại). Các sự thèm 

khát và các cái tôi ấy mang tính cách ý thức (các xúc cảm bám víu hiện lên trong tâm thức mà 

mình nhận biết được chúng) và cả vô thức (các thứ thúc dục bản năng sâu kín thúc đẩy mình 

một cách kín đáo mà mình không hề hay biết, có thể xem những thứ ấy là những gì cất chứa 

bên trong tiềm thức của mình). Trong lúc còn đang luyện tập về sự chú tâm thì sự ý thức hướng 

vào hơi thở tuy còn yếu, thế nhưng vẫn có thể giúp mình kết hợp các thứ ấy lại (tức là các cái 

tôi ẩn nấp phía sau các tư duy, xúc cảm và các sự thèm khát), hoặc ít ra cũng có thể siết sợi dây 

chặt thêm một chút, không để cho nó quá lỏng lẻo. Cách cột chặt đó sẽ gộp chung các sự thèm 

khát và các cái tôi khác nhau thành một bó, giúp việc nhận diện và xác định những thứ ấy được 

dễ dàng hơn (luyện tập sự chú tâm là cách cột các cái tôi và các sự thèm khát của chúng lại 

thành một bó thật chặt hầu dễ nhận biết cái "tổng thể cá biệt " hay cái  "cá thể" của mình là gì, 

nói một cách khác là cách giúp mình trở về với chính mình để hiểu mình là gì).  
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 Mở rộng tầm nhìn hơn nữa thì phép luyện tập về sự chú tâm là cách tạo ra cho mình một 

sự nhất thể và hòa đồng đích thật đối với các thể dạng đang tạo ra con người của chính mình 

trong hiện tại (ý thức được con người của mình đang là như thế nào). Nói một cách khác là nhờ 

vào sự chú tâm chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra cho mình tính cách cá thể đích thật (nhờ sự chú tâm 

chúng ta nhận biết được sự "cá biệt" hay sự "hợp nhất" của mình/individuality, unity, biểu 

trưng cho  "tổng thể" nghiệp của mình. Trước khi phát động được sự chú tâm để nhìn vào chính 

mình và ý thức được tính cách cá thể hay sự hợp nhất đó của mình thì chúng ta luôn ở trong 

một tình trạng xao lãng thật khủng khiếp, nhưng mình không hề hay biết gì cả về điều đó. Kinh 

sách gọi tình trạng xao lãng và hoang mang đó là "vô mình", có nghĩa là rơi vào một tình trạng 

hiểu biết lầm lẫn và lệch lạc về mình và cả thế giới chung quanh). Một cá thể tự nó phải là một 

sự kết hợp, nếu một cá thể ở thể dạng phân tán (ununified ) thì ngay trên phương diện thuật ngữ 

cũng đã là một sự nghịch lý (một cá thể không tạo được một sự hợp nhất biểu trưng cho con 

người của mình thì không thể gọi đó là một cá thể hay là chính mình được). Khi còn chưa tạo 

được cho mình một sự nhất thể (unified), chưa trở thành một con người tự chủ đích thật (một 

người tự chủ - autonomous - có nghĩa là một người có một tâm thức tập trung, vững chắc, 

không bị chi phối bởi các thứ tư duy và xúc cảm đủ loại), thì mình sẽ không thể nào tạo được 

cho mình một sự thăng tiến đúng nghĩa của nó. Sở dĩ sự thăng tiến đích thật không thể xảy ra 

được là vì không có một sự dấn thân nào. Các bạn không thể nào dấn thân được khi chưa tạo 

được cho mình tư cách một cá thể để mà dấn thân (chỉ khi nào tạo được cho mình một sự kết 

hợp toàn vẹn và tròn đầy nhờ vào sức mạnh của sự chú tâm - còn gọi là  "chánh 

niệm"/mindfulness/pleine conscience - thì khi đó mình mới có thể dấn thân được. Một tâm thức 

hoang mang, xao động, bung ra tám hướng sẽ không thể nào thực hiện được một điều gì sâu 

sắc cả). Chỉ có những người đã tạo được cho mình một sự hợp nhất (tập trung) thì mới có thể 

dấn thân được mà thôi, bởi vì khi đó tất cả các nguồn năng lực bên trong con người mình mới 

có thể kết hợp lại với nhau để cùng chảy theo một hướng, có nghĩa là không có một nguồn năng 

lực nào, một mối quan tâm nào, hay một sự mong muốn nào xung đột nhau. Sự chú tâm hay 

khả năng nhận thức gồm có nhiều cấp bậc khác nhau, điều này vô cùng quan trọng vì đó là 

chiếc chìa khóa của toàn bộ hệ thống [thiền định].  

 

  Tuy nhiên cũng có thể xảy ra một sự nguy hiểm. Thật ra thì sự nguy hiểm có thể xảy ra 

ở bất cứ giai đoạn nào, thế nhưng to lớn nhất là sự nguy hiểm ở bước đầu tiên này (tức là giai 

đoạn luyện tập sự chú tâm). Mối hiểm nguy trong khi luyện tập về sự chú tâm là chúng ta có 

thể tạo ra cho mình một sự chú tâm mà tôi gọi là "điên loạn" (alienated/bấn loạn, điên rồ, lầm 

lẫn,...). Sự chú tâm điên loạn đó tất nhiên không phải là một sự chú tâm đích thật. Sự chú tâm 

điên loại hiện ra khi chúng ta ý thức được là mình nhưng lại không hề cảm nhận được chính 

mình [thật sự đang là gì] (mà chỉ đơn giản nhận biết được cái tôi đang chi phối và kiềm tỏa 

mình mà thôi). Trong khi tập luyện về sự chú tâm - có nghĩa là lúc phát huy sự ý thức về mình 

- thì thật hết sức quan trọng là phải tạo được sự tiếp xúc với các xúc cảm đang hiện ra với mình, 

dù các xúc cảm đó thuộc thể loại nào cũng vậy. Lý tưởng nhất là tiếp xúc với các xúc cảm mang 

tính cách tích cực - nếu chúng đang hiện ra với mình một cách tự nhiên thì càng tốt nếu không 

thì là phải tạo ra chúng. Thế nhưng đang trong lúc này (tức là trong giai đoạn mới luyện tập), 

rất có thể là chúng ta sẽ phải tiếp xúc với các xúc cảm tiêu cực. Tuy vậy chúng ta cũng cứ tiếp 

xúc với các xúc cảm ấy một cách ngay thật và sinh động (có nghĩa là thừa nhận sự hiện hữu 
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của chúng để cảm nhận chúng, nhưng không đồng lõa với chúng), thay vì cứ để mình bị lôi 

cuốn vào tình trạng điên loạn và tham gia vào các xúc cảm đó của mình.   

 

(Phát huy sự chú tâm hướng vào các xúc cảm của mình là một cách giúp mình trở về với chính 

mình, "trông thấy" mình, con người của mình, xuyên qua sự hiển hiện của các xúc cảm đó. Sự 

tiếp xúc với các xúc cảm của mình là một cách phát động sự chú tâm, thế nhưng xúc cảm thì 

rất phức tạp và đa dạng, chúng ta thì lại thường có xu hướng nuôi dưỡng xúc cảm này và đè 

nén xúc cảm kia, và đó cũng là một sự phân tâm. Thiền định ở cấp bậc tiên khởi - tức là giai 

đoạn tập phát huy sự chú tâm - thì phải ý thức được tất cả các xúc cảm hiện lên với mình, dù 

là tích cực hay là tiêu cực cũng vậy. Đối với các xúc cảm tiêu cực - thường là các thứ thúc đẩy 

bản năng - thì cũng phải tiếp xúc với chúng, nhưng không được gia nhập và đồng lõa với chúng)      

 

Phép thiền định Metta bhavana 

 

 Chính vì lý do trên đây (tức là tình trạng điên loạn tâm thần gây ra bởi các thứ xúc cảm 

tiêu cực) mà phép thiền định Metta bhavana (là tiếng Pa-li, có nghĩa là Lòng nhân ái vô biên, 

và cũng là phẩm tính thứ nhất trong số  "Bốn phẩm tính vô biên" hay "Bốn thể dạng vô biên" 

của tâm thức , kinh sách Hán ngữ gọi là  "Tứ vô lượng tâm". Ba phẩm tính kia là: "Lòng từ bi 

vô biên", "Niềm hân hoan vô biên" và "Sự thanh thản vô biên") và một số các phép luyện tập 

khác cùng thể loại đã phải chen vào (để hóa giải tình trạng điên loạn trên đây), điều này có 

nghĩa là không phải chỉ có phép thiền định gọi là Metta (lòng nhân ái, lòng từ tâm hay tình 

thương yêu) mà còn có các phép thiền định khác thuộc cùng một khái niệm chung là Brahma-

vihara (tức là khái niệm về  "Bốn phẩm tính vô biên của tâm thức " nói đến trên đây. Brahma 

là Vị Trời trong Ấn giáo, nhưng cũng có nghĩa là tối thượng, vihara có nghĩa là nơi an trú hay 

tự viện. Brahma-vihara cũng là tựa của một bài kinh do Đức Phật thuyết giảng về bốn phẩm 

tính này: Anguttara Nikaya/Tăng chi bộ kinh, AN 10.208) gồm các phép thiền định Karuna 

(Lòng từ bi), Mudita (Niềm hân hoan), Upekkha (Sự thanh thản). Ngoài bốn phép thiền định 

trên đây còn có thêm một phép thiền định nữa là Saddha (tiếng Phạn là shraddha), tức là "sự 

tin tưởng", "lòng tin" hay "đức tin". Thế nhưng tất cả các phép thiền định này nhất thiết đều 

được dựa vào Metta. Metta có nghĩa là "lòng nhân ái" (hay từ tâm), "sự thân thiện" hay "tình 

bằng hữu" - với ý nghĩa sâu xa nhất của nó - là một thể dạng xúc cảm tích cực và căn bản nhất. 

Trong những năm gần đây, tôi có dịp tiếp xúc với nhiều người trong Dòng tu Trinatna của 

chúng tôi, và hiện nay số người này ngày càng đông hơn, đó là các vị mitra (Mitra hay Mithra 

là tên gọi một vị thánh trong nền văn minh Ấn-độ - Ba tư (Indo-Iranian), chữ này bắt nguồn từ 

tiếng Phạn Maitreya/Di-lặc, là tên gọi của một vị Bồ-tát. Nói chung mitra là những người có 

lòng tốt) cũng như các bạn hữu và cả những người bên ngoài Dòng tu Triratna. Qua các vị này 

tôi nhận thấy ngày càng rõ rệt tầm quan trọng của các xúc cảm tích cực trong cuộc sống, đối 

với những người tu hành và cả thế tục. Nêu lên điều này là để thấy rằng sự phát huy các xúc 

cảm tích cực: tình bằng hữu, niềm hân hoan, sự an bình, lòng tin, sự thanh thản, v.v. thật hết 

sức quan trọng, có thể biến chúng ta thành những con người tự chủ (tự lập trên phương diện tư 

duy và xúc cảm, tự đứng vững trên đôi chân của chính mình). Dầu sao xúc cảm luôn là động cơ 

thúc đẩy sự thăng tiến của chúng ta, thật vậy các ý tưởng trừu tượng không làm được việc đó 

(câu này vô cùng quan trọng: nghiên cứu kinh sách và tìm hiểu lý thuyết chẳng ích lợi gì nhiều. 
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Các xúc cảm tích cực trong lòng mình, trong con tim mình mới có thể dẫn dắt mình đi xa). Các 

xúc cảm tích cực mới thật sự mang lại cho chúng ta nguồn cảm hứng và sự nhiệt tâm, v.v. đó 

là những thứ thật cần thiết giúp chúng ta bước theo con đường tâm linh thật vững chắc cho đến 

khi nào đạt được một sự Quán Thấy hoàn hảo (tức là sự Giác ngộ ở vào một cấp bậc nào đó) 

giúp mình ngày càng cảm thấy phấn khởi hơn.    

 

 Khi chưa khơi động được các xúc cảm tích cực, chưa tạo được cho mình thật nhiều 

metta (lòng nhân ái, tình thương yêu), karuna (lòng từ bi, sự xót thương), mudita (niềm hân 

hoan, vui sướng), upekkha (sự thanh thản, bình lặng) và shraddha (lòng tin, niềm tin tưởng) thì 

mình sẽ không thể nào mang lại cho Dòng tu của mình một sức sống đích thật được. Các xúc 

cảm tích cực, với ý nghĩa bình dị nhất của nó, chính là máu huyết và sức sống của Tập thể 

Triratna (tức là Tăng đoàn và Dòng tu do nhà sư Sangharakshita thành lập). Nếu thiếu các xúc 

cảm tích cực đó thì sẽ không có một sức sống nào bên trong Tăng đoàn cả. Nếu không có một 

sức sống nào trong Tăng đoàn, thì cũng sẽ chẳng có một sức sống nào trong Tập thể Triratna. 

Sự khơi động các xúc cảm tích cực nơi mỗi người cũng như giữa tất cả mọi người trong chúng 

ta, giữ một vai trò thật chủ yếu. Phép thiền định Metta bhavana (Lòng nhân ái vô biên) giúp 

phát huy xúc cảm căn bản nhất là metta (tình thương yêu, lòng nhân ái, lòng từ tâm), giữ một 

tầm quan trọng tuyệt đối, không thể thiếu sót được trong việc tu tập (chỉ cần phát động được 

tình thương yêu tất cả chúng sinh một cách thành thực và sâu xa thì cũng đủ biến mình trở 

thành một con người khác hẳn, và đó cũng là một phép thiền định căn bản và dễ thực hiện 

nhất).  
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Bài 2 

 

Phép thiền định về sáu thành phần 

 

 

 Tuy nhiên dù các bạn đã phát huy được khả năng nhận thức, khơi động được tất cả các 

xúc cảm tích cực trên đây (metta/lòng nhân ái, v.v…), biến mình thành một con người hoàn 

toàn tập trung, thật tích cực, ý thức được trách nhiệm mình, kể cả trở thành một con người hoàn 

toàn tự chủ - ít nhất cũng trong lãnh vực tâm lý - thì các bạn cũng còn phải trải qua một giai 

đoạn khác tiếp theo sau đó, vậy giai đoạn này là gì? Đó là cái chết! Dù các bạn đang hưởng 

hạnh phúc, có một sức khỏe thật tốt - hoặc đã từng trải qua những giây phút tương tự như thế - 

nhưng rồi các bạn cũng sẽ phải chết. Nói một cách khác là [trong giai đoạn tiếp theo] các bạn 

phải vượt lên trên sự phân biệt giữa "chủ thể và đối tượng", phải đập tan cái cá thể trần tục (có 

nghĩa là một cá thể chỉ biết suy nghĩ và hành động dưới sự kiềm tỏa và sai khiến của các thứ 

bản năng), dù nó tinh khiết và hoàn hảo đến đâu cũng vậy. Do đó phép thiền định chủ yếu trong 

giai đoạn này là phải hồi tưởng lại sáu thành phần (tạo ra con người của mình là: đất, nước, lửa, 

khí/ether, không gian và tri thức/consciousness) (xin lưu ý chữ khí trong trường hợp này không 

phải chỉ có nghĩa là không khi, tức các hình thức vật chất ở thể "hơi" mà còn có nghĩa là các 

luồng "khí lực" luân lưu trong các kinh mạch của cơ thể).    

 

 Tuy nhiên cũng có nhiều phép luyện tập khác giúp chúng ta đập tan cái cá thể trần tục 

đó của mình (dù mình ý thức rõ rệt được nó và dù nó mang tính cách tích cực trên phương diện 

xúc cảm cũng vậy), chẳng hạn như các phương pháp suy ngẫm về vô thường, cái chết, hoặc 

thiền định về shunyata (là tiếng Phạn còn được viết là sunyata, tiếng Pa-li là sunnata, có nghĩa 

là sự "Trống không" của mọi hiện tượng dù vô hình hay hữu hình, thuộc bên trong hay bên 

ngoài tâm thức cũng vậy. Kinh sách Hán ngữ dịch chữ shunyata là "Không"/空 hay "Không 

Tánh"/空 性. Đối với Phật giáo tất cả mọi hiện tượng đều "trống không" về sự hiện hữu nội tại 

hay tự tại, có nghĩa là tất cả mọi hiện tượng không thể tự hiện hữu được bởi chính chúng và tự 

nơi chúng. Tất cả mọi hiện tượng chỉ có thể hiện hữu bằng cách liên kết và tương tác với nhau, 

nói một cách khác là bất cứ một hiện tượng nào cững phải nhờ vào sự kết nối với thật nhiều 

các hiện tượng khác để hiện hữu, người ta thường gọi các hiện tượng đó là các hiện-tượng "do-

điều-kiện-mà-có". Tất cả mọi hiện tượng do đó đều phải lệ thuộc vào nhau, nếu một hiện tượng 

chuyển động thì tất cả các hiện tượng khác đều phải chuyển động theo. Đó là nguyên tắc vận 

hành chung của thế giới hiện tượng và cũng là bản chất vô thường của cả vũ trụ. Các ngôn ngữ 

Tây phương dịch chữ shunyata là emptiness/vacuité, có nghĩa là sự "trống không" hay "trống 

rỗng" với ý nghĩa là không có một sự hiện hữu nội tại hay tự tại nào nơi mọi hiện tượng. Nếu 

dịch chữ shunyata là "Tánh Không" thì chữ "tánh" tự nó là một sự nghịch lý, bởi vì nếu các 

hiện tượng tự chúng chỉ là một sự trống không thì chúng không có cái "tánh" nào cả. Khái niệm 

hay ý niệm về sự "trống không" trên đây liên hệ mật thiết với khái niệm "vô ngã" hay "không 

có cái tôi" của con người, Đức Phật tự xưng mình là "tathata" có nghĩa là [một người] "chỉ là 
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như thế" là vì vậy. Đối với các hiện tượng thì dù rất thật thế nhưng phía sau chúng và cả bên 

trong chúng chỉ là một sự "trống không " mà thôi, không hàm chứa một sự hiện hữu thật sự nào 

cả. Thiền định về shunyata là để nhận thấy bản chất đó của sự hiện hữu của mình. Cũng xin 

mạn phép nêu lên một cách giải thích rất đơn giản và cụ thể của Đức Đạt-lai Lạt-ma về khái 

niệm Shunyata như sau: shunyata là con số zero, nếu không có nó thì các con số khác chẳng 

có nghĩa gì cả), hoặc thiền định về chuỗi trói buộc của các nidana (nidana là tiếng Phạn, có 

nghĩa là các nút thắt hay mối dây trói buộc một cá thể trong cõi luân hồi. Chuỗi trói buộc đó 

gồm có 12 nidana tất cả, kinh sách Hán ngữ gọi là "Thập nhị nhân duyên", nói một cách khác 

là "Mười hai nguyên nhân và hậu quả" trói buộc con người trong thế giới hiện tượng, và đây 

cũng là một khái niệm ứng dụng từ nguyên lý "Tương liên, tương tác và tương tạo" giữa mọi 

hiện tượng). Thế nhưng phép thiền định về shunyata (sự trống không) có thể là quá trừu tượng 

(đối với một số người), nếu không muốn nói là quá trí thức. Sự hồi tưởng lại (thiền định) về sáu 

thành phần là cách "mang" các thành phần đất, nước, lửa, v.v. tạo ra con người của mình để 

trao trả lại cho đất, nước, lửa, v.v. của toàn thể vũ trụ, nói một cách khác là tuần tự không chấp 

nhận đất, nước, lửa, khí, không gian kể cả thành phần tri thức đã được cá thể hóa của mình, là 

con người của mình. Sự suy ngẫm này là một phép luyện tập cụ thể và thiết thực, thích nghi 

hơn cả trong giai đoạn luyện tập này (tức là sau khi đã phát huy được sự chú tâm và trước khi 

bước vào giai đoạn phải đối đầu với cái chết). Đây cũng là phép luyện tập chủ yếu nhất giúp 

đập tan ý niệm về cái cá thể tương đối (relative individuality, tức là "cái tôi" hay cái  cá thể 

trần tục ") của mình.     

 

 Chúng ta có thể xem phép luyện tập về sáu thành phần là một cách thiền định về 

shunyata (sự trống không/Tánh Không) bởi vì nó cũng có thể giúp chúng ta thực hiện được sự 

trống không của cái cá thể trần tục của mình (worldly individuality, có thể hiểu như là "cái tôi" 

hay "cái ngã" của mình) - và cũng có nghĩa là giúp chúng ta chết (cái chết của mình là một sự 

phân tán của sáu thành phần, sự phân tán đó là cái chết của cái "tên gọi" tức là cái tôi của 

mình và cái "địa chỉ" tức thân xác của mình, đối với thế giới trần tục này, trong khi đó bản chất 

đích thật của mình chỉ là shunyata). Có nhiều cách dịch khác nhau về chữ shunyata, đôi khi 

được dịch là sự "trống không" (emptiness), Guenther (Herbert V. Guenter, 1917-2006, là một 

triết gia Phật giáo người Đức, rất nổi tiếng, thành thạo ít nhất 20 ngôn ngữ khác nhau, từng tu 

học và giảng dạy triết học Phật giáo tại các đại học Ấn-độ) thì dịch chữ này là "chẳng có gì cả" 

(nothing/rien). Tuy nhiên chữ shunyata cũng có thể hiểu là "cái chết", bởi vì đấy là cái chết của 

tất cả những gì nhờ vào các điều kiện mà có (conditioned co-production, xin độc giả hãy liên 

tưởng đến nguyên lý tương liên/interdependence đã được giải thích trên đây). Chỉ khi nào cái 

cá thể "do-điều-kiện-mà-có" (conditionned individuality) chết đi thì khi đó cái "Cá-Thể-phi-

điều-kiện" (Unconditioned Individuality) - nếu chúng ta có thể gọi như vậy - mới có thể bắt đầu 

hiển hiện được (cá thể phi-điều-kiện có nghĩa một cá thể đã được giải thoát khỏi thế giới hiện 

tượng). Trong lúc hành thiền, chúng ta sẽ càng lúc càng lắng sâu hơn [vào bên trong chính 

mình], do đó chúng ta thường cảm thấy một sự sợ hãi thật to lớn. Trước sự sợ hãi đó nhiều 

người thụt lùi trở lại, thế nhưng tốt hơn cứ để mình cảm nhận nó. Sự sợ hãi sở dĩ hiện ra là vì 

chúng ta cảm thấy là mình đang chạm vào shunyata của cái tôi do-điều-kiện-mà-có của mình - 

nếu có thể nói như vậy - và điều đó cũng có nghĩa là một sự chạm khẽ vào Hiện Thực. Chúng 

ta cảm thấy sự chạm khẽ đó với shunyata cũng có nghĩa là chạm vào cái chết. Thế nhưng thật 
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ra thì đấy cũng chỉ là cái chết của cái tôi do-điều-kiện-mà-có. Chính vì thế nên nó - tức là cái 

tôi do-điều-kiện-mà-có - cảm thấy sợ hãi, và cũng có nghĩa là chính mình sợ hãi.         

 

 Sự hồi tưởng lại sáu thành phần cũng như các phép thiền định về shunyata (sự trống 

không) đều là các phép thiền định gọi là vipashyana (tiếng Pa-li là vipassana) là các phép thiền 

định nhằm mục đích mang lại cho mình một sự quán thấy xuyên thấu (sâu xa), trong khi đó các 

phép thiền định dựa vào hơi thở và Metta bhavana (lòng nhân ái hay tình thương yêu vô biên) 

là các phép thiền định shamatha (tiếng Pa-li là samatha) là thể loại thiền định mang lại sự an 

bình. Phép thiền định shamatha là cách phát huy và làm rõ nét (làm sáng tỏ) cái cá thể do-điều-

kiện-mà-có của mình (conditioned individuality), trong khi đó thì phép thiền định vipashyana 

sẽ là cách đập tan cái cá thể ấy, hay đúng hơn là giúp chúng ta nhìn xuyên qua cái cá thể ấy (tức 

là một sự quán thấy xuyên thấu vượt thoát các tấm màn giăng ra bởi các thể dạng khác nhau 

của cái tôi trần tục, nói một cách khác là các thứ tư duy và xúc cảm đủ loại hiện ra trong tâm 

thức mình).   

 

Phép thiền định quán thấy 

  

 Vậy thì điều gì sẽ xảy ra sau khi cái tôi trần tục đã chết? Nếu có thể mượn một cách diễn 

đạt khác hơn với các cách thường thấy, thì sau khi cảm nhận được cái chết của cái tôi trần tục 

(worldly self, tức là cái cá thể chi phối bởi bản năng và do điều kiện mà có) thì cái tôi siêu 

nhiên (transcendent self, tức là cái tôi giải thoát) sẽ hiện ra. Cái tôi siêu nhiên đó sẽ hiện ra 

giữa trời trong một bầu không gian trống không, và giữa bầu không gian đó chúng ta sẽ trông 

thấy có một đóa hoa sen hiện ra. Bên trên đóa hoa là một hạt giống mang hình dạng một chữ 

cái (bằng Phạn ngữ) mà người ta gọi là mantra bija (bija là tiếng Phạn có nghĩa là hạt mầm 

hay hạt giống, phép thiền định bija là cách phát lên một âm thanh, chẳng hạn như chữ M thì 

khi phát lên sẽ là Mmmmm..., hoặc chữ Om thì khi phát lên sẽ là Ommmm...  đó là các chữ 

trong câu chú Om Mani Padme Hum. Các âm thanh đó sẽ kích động các trung tâm khí lực 

trong cơ thể gọi là "luân xa"/chakra. Phương pháp thiền định dựa vào âm thanh trên đây bắt 

nguồn từ phép luyện tập Du-già/Yoga, rất phổ biến trong Ấn giáo và Kim cương thừa). Man-

tra bija đó sẽ hóa thành một vị Phật hay một vị Bồ-tát rất thật. Đấy là cách luyện tập về sự quán 

thấy mà chúng ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn dưới đây.   

 

 Bóng dáng vị Phật hay vị Bồ-tát mà các bạn quán tưởng sẽ hiện ra vô củng rạng rỡ và 

tuyệt vời trước mặt mình, thế nhưng thật ra thì đấy chính là các bạn, bóng dáng mới mẻ của các 

bạn - đúng với những gì mà các bạn sẽ trở thành - tất nhiên là với điều kiện là trước đó các bạn 

phải để cho mình chết đi (trước khi trở thành một vị Phật hay một vị Bồ-tát mà mình quán tưởng 

thì trước hết mình cũng phải để cho cái cá thể trần tục của mình chết đi). Sau khi đã thực hiện 

được trọn vẹn sự quán thấy trên đây, có nghĩa là ít nhất cũng đã đạt được một thể dạng rõ rệt 

nào đó, thì ngay sau đó chúng ta nên khởi sự tụng niệm câu man-tra: "Om svabhavashuddhah 

sarvadharmah svabhavashuddho'ham", câu này có nghĩa là: "Om, tất cả mọi sự vật từ bản chất 

đều tinh khiết, đối với tôi cũng vậy, tôi cũng tinh khiết từ bản chất". Chữ tinh khiết ở đây có 

nghĩa là sự Trống Không (Emptiness), nhưng cũng có nghĩa là Phi-khái-niệm (Without concept) 

hay Phi-điều-kiện (Unconditioned), chẳng qua là vì chúng ta không thể nào tái sinh mà lại 
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không bước qua cái chết được (câu này khá khúc triết: tái sinh ở đây là để trở thành một vị 

Phật hay một vị Bồ-tát, và nếu muốn thực hiện được điều đó thì trước hết phải thoát khỏi các 

khái niệm và các điều kiện tạo ra cái cá thể trần tục của mình, sự vượt thoát đó là cái chết của 

cái cá thể trần tục của mình. Nếu cứ khư khư bám víu vào cái cái tôi hay cái cá thể của mình 

thì không thể nào "thành Phật" được). Một cách vắn tắt người ta có thể bảo rằng nếu không có 

Mahayana (Đại thừa) thì sẽ không thể nào có Vajrayana (Kim cương thừa) được, tất cả là vì 

Mahayana chính là yana (yana là tiếng Phạn và tiếng Pa-li, có nghĩa là "cỗ xe", kinh sách Hán 

ngữ gọi là  "thừa") của shunyata và cũng có nghĩa là sự thực hiện shunyata (câu này khá vắn 

tắt: Đức Phật thuyết giảng shunyata như là một phương tiện thiền định cụ thể. Vào thế kỷ thứ 

I-II Đại thừa triển khai phương tiện này và biến nó thành một khái niệm triết học. Kim cương 

thừa được hình thành muộn hơn vào khoảng thế kỷ thứ VI-VII đã sử dụng khái niệm này như là 

một chủ đích hay lý tưởng tu tập, biểu trưng cho một cấp bậc cao nhất của phép quán thấy). 

Chính vì thế mà người bạn thân thiết của tôi là vị Thầy M. Chen (đã có dịp nói đến trong Bài 

1), một vị thiền sư sống ẩn dật tại Kalimpong (đông bắc nước Ấn, vùng Darjeeling, dưới chân 

rặng Hy-mã-lạp-sơn) thường nói: "Khi nào chưa thực hiện được shunyata thì các sự quán thấy 

của Vajrayana cũng chỉ là một thứ ma thuật tầm thường mà thôi" (thiền định quán thấy là để 

trở thành một vị Phật hay một vị Bồ-tát, thế nhưng thật ra thì đấy cũng chỉ là một cách giúp 

mình trở thành shunyata, một sự trống không tuyệt đối của các vị ấy. Nếu bám víu vào những 

vị mà mình trở thành thì đấy cũng chỉ là một thứ ma thuật mà thôi. Nếu quán tưởng Đức Phật 

A-di-đà và cảnh giới của Ngài là cõi Tịnh độ và bám víu vào đó thì đấy không phải là phép 

quán tưởng đúng nghĩa của nó mà chỉ là cách giúp mình tái sinh với cái tôi của mình trong cõi 

luân hồi).  

 

 Có nhiều phương pháp luyện tập về sự quán thấy khác nhau, thuộc nhiều cấp bậc khác 

nhau. Hơn nữa cũng có rất nhiều các vị Phật và Bồ-tát cũng như các vị daka (nam thần linh 

trong Kim cương thừa), dakini (nữ thần linh trong Kim cương thừa), các dharmapala (các vị 

thần linh bảo vệ Dharma/Đạo Pháp, kinh sách Hán ngữ gọi là Hộ Pháp Thần/护法神 ) để người 

luyện tập có thể quán tưởng tùy theo sở thích và sự mong muốn của của mình. Các phép quán 

tưởng phổ biến nhất trong Dòng tu Triratna (do nhà sư Sangharakshita thành lập) là các phép 

luyện tập hướng vào Đức Phật Shakyamuni (Thích-ca-mâu-ni), Đức Phật Amitabha (A-di-đà),  

Padmasambhava (một vị thầy thế kỷ thứ VIII, xuất thân từ vùng Swat thuộc Pakistan ngày nay, 

và cũng là người đầu tiên đã đưa Phật giáo vào Tây Tạng, vị này được người dân Tây Tạng 

tôn vinh như một vị Phật), Avalokiteshvara (Bồ-tát Quán thế âm), Tara (một vị nữ Bồ-tát, biểu 

trưng cho thể dạng nữ tính của lòng từ bi), Manjughosha (còn viết là Manjushri, là Bồ-tát Văn-

thù-sư-lợi), Vajrapani (một vị Bồ-tát trong Kim cương thừa, có một sức khỏe phi thường và là 

vị thần linh bảo vệ Đức Phật), Vajrasattva (một vị Bồ-tát khác của Kim cương thừa, biểu trưng 

cho sự sám hối và tiêu trừ nghiệp chướng), Prajnaparamita (một vị nữ thần biểu trưng cho Trí 

tuệ Bát-nhã). Mỗi thành viên của Dòng tu Triratna đều có một phép quán thấy riêng và một 

man-tra liên quan với phép quán thấy ấy, thành viên này tiếp nhận phép quán thấy riêng cho 

mình vào lúc được thụ phong (còn gọi là lễ "quán đảnh", trong Phật giáo Tây Tạng, người thầy 

mượn các nghi thức lễ lạc này để "đưa" người đệ tử của mình vào mandala - hay "cảnh giới" - 

của một vị thần linh làm đối tượng trong phép thiền định quán thấy của người đệ tử của mình). 

Đối với cá nhân tôi thì tôi vẫn muốn các thành viên kinh nghiệm nhất trong Tăng đoàn phải 
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thành thạo ít nhất hai hoặc ba phép luyện tập về sự quán thấy (quán thấy hai hay ba vị thần linh 

khác nhau biểu trưng cho các phẩm khác nhau). 

 

 Chủ đích tổng quát của phép luyện tập này có thể nhận thấy rõ rệt qua sadhana (sadhana 

là tiếng Phạn có nghĩa là "thành đạt") của vị Vajrasattva (là vị Bồ-tát biểu trưng cho sự sám 

hối và tiêu trừ nghiệp chướng đã đuợc nói đến trên đây). Vajrasattva thật ra là một vị Phật, 

nhưng hiện ra dưới thể dạng một vị Bồ-tát, mang thân hình màu trắng biểu trưng cho sự tinh 

khiết. Sự tinh khiết trong trường hợp này có nghĩa là một sự thực hiện đã đạt đến chỗ tối hậu, 

tức không còn bị ô nhiễm trở lại nữa. Khi nào đạt được thể dạng đó thì các bạn sẽ trở thành tinh 

khiết từ khởi thủy, một sự tinh khiết không có điểm khởi đầu, một sự tinh khiết từ bản chất, tinh 

khiết một cách tuyệt đối, một sự tinh khiết thật sâu kín từ bên trong con người của các bạn, một 

sự tinh khiết không nhờ vào một điều kiện nào cả. Sự tinh khiết đó của các bạn vượt lên trên cả 

sự phân biệt giữa điều-kiện và phi-điều-kiện. Đấy chính là cách mà các bạn hóa thành Trống 

Không (Tánh Không). Đối với một người lớn lên trong một nền văn minh ảnh hưởng bởi ý 

niệm tội lỗi, chẳng hạn như tại các nước Tây phương của chúng ta (các tín ngưỡng độc thần 

của Tây phương xoay quanh ý niệm tội lỗi, kể cả tội lỗi của tổ tông để lại. Phép rửa tội là điều 

kiện và cũng là nghi thức bắt buộc nếu muốn trở thành tín đồ của các tín ngưỡng đó) thì sự 

khẳng định trên đây (về sự tinh khiết nguyên sinh của con người) nhất định sẽ là cả một sự thần 

khải (revelation) lớn lao - một sự chấn động to lớn mang tính cách tích cực (người Phật giáo 

thay vì cảm thấy ngập tràn tội lỗi thì khám phá ra từ nơi sâu kín bên trong chính mình một sự 

tinh khiết tuyệt đối tức là Phật tính hay Bản thể của Phật. Người tu tập có thể cảm nhận được 

sự tinh khiết đó nhờ vào phép thiền định. Điều này cho thấy một sự trái ngược với cảm tính tội 

lỗi và phép rửa tội của các tôn giáo độc thần của thế giới Tây phương).  

 

 Vajrasattva cũng liên hệ đến cái chết (Vajrasattva là vị Bồ-tát biểu trưng cho sự sám 

hối và tiêu trừ nghiệp chướng nói đến trên đây): không những đối với cái chết tinh thần mà cả 

thể xác. Sự liên hệ này được nói đến trong  "Quyển sách Tây Tạng về Cái chết" (The Tibetan 

Book of the Dead), tiếng Tây Tạng là Bardo Thödol, nguyên nghĩa là  "Sự giải thoát nhờ lắng 

nghe trong khi trải qua thể dạng trung gian  (có nghĩa là lắng nghe những lời chỉ dẫn của một 

vị lạt-ma ngồi bên cạnh thân xác mà trước kia là của mình, vị lạt-ma giải thích cho mình biết 

những gì sẽ xảy ra và những gì mà mình cần phải làm trong khi quá trình trung gian đang diễn 

tiến). Thể dạng trung gian là một thể dạng xảy ra giữa cái chết vật lý và sự tái sinh vật lý. Thế 

nhưng thiền định tự nó cũng là một thể dạng trung gian, bởi vì trong lúc chúng ta thiền định - 

đúng nghĩa của nó - thì cũng là lúc mà chúng ta chết. Thật vậy, cái chết vật lý cũng là một thể 

dạng thiền định, nhưng là một thể dạng thiền định bị ép buộc, một thể dạng samadhi (một thể 

dạng lắng sâu của tâm thức trong khi thiền định) ngoài ý muốn của mình. Trong cả hai giai 

đoạn trung gian đó - giai đoạn giữa cái chết và sự tái sinh và giai đoạn lắng sâu trong khi thiền 

định - chúng ta có thể trông thấy các vị Phật và các vị Bồ-tát, kể cả các mandala của các vị ấy 

(mandala là tiếng Phạn, có nghĩa là khung cảnh hay bầu không gian, trong trường hợp này thì 

có nghĩa là  "cảnh giới" của các vị Phật hay các vị Bồ -tát).  Các vị ấy (và các cảnh giới của 

họ) không phải ở bên ngoài chúng ta mà đúng hơn là sự hiển lộ của Tâm thức đích thật của 

chính mình, bên trong chính mình, và cũng là sự hiển lộ của Dharmakaya (Thân Đạo Pháp hay 

Pháp Thân), nhờ vậy chúng ta có thể tự nhận diện chính mình xuyên qua các sự hiển lộ đó - 
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nếu có thể nói như vậy - và đấy cũng chính là cách mà mình tái sinh trong lãnh vực tâm linh, 

tức là tái sinh trong một thể dạng hiện hữu siêu nhiên (transcendent) (các cõi cao trong số sáu 

cõi luân hồi, chẳng hạn như các cõi phi hình tướng). Nếu không đủ sức tự nhận diện mình qua 

các sự hiển lộ đó thì chúng ta cũng sẽ tái sinh, thế nhưng chỉ tái sinh một cách bình thường, có 

nghĩa là sẽ rơi trở lại với cái tôi (hay cái ngã) do-điều-kiện-mà-có của chính mình trước đây.    

   

 

(Đoạn trên đây thật quan trọng, giúp chúng ta hiểu tại sao trong quá khứ cũng như hiện tại 

nhiều nhà sư Tây Tạng và các thiền sư cao thâm thường viên tịch trong lúc tọa thiền. Trong khi 

lắng thật sâu vào các thể dạng thiền định thì các vị ấy sẽ cảm nhận được sự hiển lộ của "Tâm 

thức nguyên sinh của mình" tức là  "Thân Đạo Pháp " của mình và họ tự nhận diện mình xuyên 

qua các sự hiển lộ đó. Đấy cũng là cách mà họ tái sinh dưới các thể dạng siêu nhiên trong cảnh 

giới của các thể dạng đó. Chính vì vậy mà nhà sư Sangharakshita cho biết thiền định - đúng 

nghĩa của nó - cũng là một thể dạng trung gian giữa cái chết và sự tái sinh).  
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Bài 3 

 

Bốn giai đoạn trong hệ thống thiền định 
 

 

 Đến đây chúng ta bắt đầu tìm hiểu về toàn bộ hệ thống thiền định, ít nhất là qua các nét 

đại cương của nó.  Hệ thống này gồm có bốn giai đoạn lớn, được tóm lược ngắn gọn dưới đây.  

 

 Giai đoạn lớn thứ nhất là sự hợp nhất (unification), và đó cũng là điều tiên khởi mà các 

bạn phải làm trong khi thiền định. Sự hợp nhất đó sẽ đạt được nhờ vào phép luyện tập về sự 

chú tâm dựa vào hơi thở, và cả các phép luyện tập khác về sự chú tâm và sự ý thức tổng quát 

(có nghĩa là sự chú tâm hướng vào các cảm nhận của ngũ giác, các cử động trên thân thể, tư 

duy và xúc cảm trong tâm thức, và cả những gì xảy ra chung quanh mình, thế giới, con người 

và vũ trụ…). Điều chủ yếu nhất trong giai đoạn này là phải phát huy cho bằng được một cái tôi 

hợp nhất (tâm thức không phân tán, không bung ra tám hướng, nói một cách khác là phát huy 

được một sự chú tâm thật mạnh giúp mình ý thức được chính mình qua từng hơi thở, từng động 

tác , từng tư duy và xúc cảm của mình).  

 

 Giai đoạn lớn thứ hai là  "tích cực hóa" xúc cảm. Nếu muốn thực hiện được điều đó thì 

phải nhờ vào sự phát huy Metta (lòng nhân ái, lòng từ tâm, tình thương yêu), Karuna (lòng từ 

bi), Mudita (niềm hân hoan), v.v. Trong giai đoạn này, cái tôi hợp nhất sẽ được nâng lên một 

cấp bậc cao hơn, tinh tế hơn và đồng thời cũng mạnh hơn (các cảm tính thương người thật sâu 

xa sẽ nâng tâm thức mình lên một cấp bậc cao hơn so với tâm thức thông thường mang đầy 

những thứ bám víu và thèm khát trong cuộc sống thường nhật). Thể dạng này được biểu trưng 

bởi một đóa sen trắng đang nở rộ.  

 

 Giai đoạn lớn thứ ba là cái chết tâm linh (spiritual death), cái chết này sẽ đạt được nhờ 

vào sự hồi nhớ đến sáu thành phần, tuy nhiên cũng có thể nhờ vào các phép suy ngẫm về vô 

thường, cái chết, hoặc bằng các phương pháp thiền định về shunyata (sự trống không/Tánh 

Không). Trong giai đoạn này chúng ta sẽ có thể nhìn xuyên qua cái tôi tinh tế của mình để cảm 

nhận được sự Trống Không của shunyata, cũng như sự Trống Không của cái chết.    

 

 Sau hết là giai đoạn lớn thứ tư, đó là giai đoạn liên quan đến sự tái sinh trong lãnh vực 

tâm linh (spiritual rebirth). Phép thiền định mang tính cách trừu tượng về sự quán thấy (có nghĩa 

là không cần phải dựa vào các đối tượng cụ thể, chẳng hạn như các vị Phật hay các vị Bồ-tát 

thật chính xác nào đó, mà chỉ cần dựa vào các hình dạng hình học, chẳng hạn như các mandala 

hay các chữ cái trong tiếng Phạn) cũng có thể thực hiện được giai đoạn này. Trên đây là vài 

nét tổng quát về các giai đoạn chủ yếu trong hệ thống thiền định. 

 

 Thế nhưng các bạn cũng có thể nêu lên các thắc mắc như sau: vậy phép thụ phong (với 

ý nghĩa rộng là nghi lễ xuất gia, đối với Phật giáo Tây Tạng thì thụ phong là một nghi lễ đặc 
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biệt dành riêng cho các đệ tử hay các tỳ-kheo đã đạt được một trình độ nào đó) sẽ được thực 

hiện vào giai đoạn nào? Boddhicitta (Bồ-đề tâm) sẽ hiển hiện vào lúc nào? Phép thiền định chỉ 

cần dựa vào tư thế tọa thiền nghiêm túc là gì? Tôi sẽ giải thích ngắn gọn về các thắc mắc này 

dưới đây.  

 

 Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu xem phép thụ phong thuộc vào giai đoạn nào [trong số 

bốn giai đoạn của hệ thống thiền định]? Thụ phong có nghĩa là Bước vào nơi an trú, nhưng 

cũng có nghĩa là dấn thân. Dấn thân thì có nhiều cấp bậc khác nhau. Về mặt lý thuyết, người ta 

có thể thụ phong cho một người nào đó chưa hề biết thiền định là gì, thế nhưng trên thực tế thì 

khác, tôi có thể bảo rằng chuyện đó khó có thể xảy ra, và theo sự hiểu biết của tôi thì chưa bao 

giờ xảy ra cả. Thật vậy, không bao giờ có thể dấn thân được - ít nhất là với ý nghĩa của sự thụ 

phong - khi mà mình chưa thực hiện được sự hợp nhất một cách nghiêm chỉnh (có nghĩa là tâm 

thức vẫn còn bung ra khắp hướng, chưa tạo được cho mình một cái tôi tập trung và hợp nhất, 

một cá thể rõ nét, nói một cách vắn tắt là chỉ khi nào tạo được cho mình một sự quyết tâm thật 

mạnh và vững chắc nhờ vào sự hợp nhất của cái tôi thì khi đó mình mới có thể  "đi tu" một cách 

vững chắc được). Thiếu sự hợp nhất đó thì các bạn sẽ dấn thân hôm nay theo chiều hướng này, 

ngày mai lại bỏ để theo một hướng khác, chẳng qua vì các bạn chưa huy động được trọn vẹn 

con người của mình. Hơn nữa, các bạn cũng không thể nào dấn thân khi chưa tạo được cho 

mình một số vốn liếng xúc cảm tích cực. Thiếu cái vốn liếng đó các bạn sẽ không thể nào thăng 

tiến được. Ngoài ra nếu muốn dấn thân thì cũng cần phải có một chút lóe sáng của sự Quán thấy 

hoàn hảo (tức là một tí xíu Giác Ngộ nào đó), hoặc ít nhất cũng phải là một chút phản chiếu từ 

tia lóe sáng đó. Tuy nhiên một tia lóe sáng - hay một chút phản chiếu từ tia sáng đó - vẫn chưa 

thật sự đủ để biến các bạn trở thành một người Bước vào Dòng chảy ( "Bước vào Dòng chảy" 

là một thuật ngữ Phật giáo dùng để chỉ những người gia nhập vào một Tăng đoàn để bước theo 

vết chân của Đức Phật, kinh sách Hán ngữ gọi là "nhập lưu") mà chỉ là một cái gì đó mang 

cùng một bản chất, thế nhưng tia sáng đó hay một chút phản chiếu từ tia sáng đó, cũng thật hết 

sức cần thiết (giúp mình thoáng trông thấy Con Đường để bước theo). Chính vì thế nên vị trí 

của việc thụ phong sẽ nằm vào giữa giai đoạn thứ hai và thứ ba của hệ thống thiền định trên 

đây (xin nhắc lại: giai đoạn thứ hai là tạo được cho mình một số vốn liếng tích cực chẳng hạn 

như lòng nhân ái, lòng từ bi…, giai đoạn thứ ba là ý thức được vô thường, shunyata/sự trống 

không của thế giới hiện tượng và của cả cái chết, và chỉ khi đó thì mình mới "đi tu" một cách 

nghiêm chỉnh được). Người ta cũng có thể cho rằng phép thụ phong có thể thực thi vào lúc mới 

bắt đầu giai đoạn thứ ba, tức là giai đoạn của cái chết tinh thần (spiritual death), hoặc ít ra cũng 

phải là một sự mở rộng sẵn sàng giúp mình cảm nhận được cái chết tinh thần đó (có nghĩa là 

chỉ "cảm nhận" được cái chết tinh thần hay tâm linh nhưng chưa hoàn toàn thực hiện được cái 

chết đó hầu giúp mình tái sinh đúng với ước vọng mà mình muốn thực hiện, nói một cách khác 

là cảm nhận được shunyata/sự trống không, nhưng chưa hoàn toàn thực hiện được nó và hòa 

nhập với nó). Tuy nhiên, những gì trình bày trên đây cũng chỉ là Con đường chủ trương từng 

bước một (tức là các học phái chủ trương sự Giác Ngộ xảy ra tuần tự từng cấp bậc), bởi vì 

chúng ta cũng hiểu rằng có một Con đường khác chủ trương những bước không tuần tự (các 

học phái cho rằng Giác Ngộ mang tính cách đột phát và trực giác). 

 



24 

 

 

 Đến đây chúng ta sẽ đề cập đến điểm thắc mắc thứ hai là Bodhicitta (Bồ-đề tâm) sẽ hiển 

hiện ở đâu? Bodhicitta có nghĩa là  "Quyết tâm đạt được Giác Ngộ" (desire to awaken). Quyết 

tâm đó không hề mang tính cách ích kỷ (không mang chủ đích mang lại sự Giác Ngộ cho riêng 

mình) mà đúng hơn là mang bản chất của một niềm ước vọng siêu-cá-thể (supra-individual/vượt 

lên trên con người của chính mình). Bodhicitta chỉ có thể hiển hiện khi nào tính cách cá thể 

(individuality) (với ý nghĩa là một cá thể bình thường) đã bị đâm thủng ở một mức độ nào đó. 

Tóm lại Bodhicitta là ước vọng đạt được Giác Ngộ vì sự tốt lành của tất cả [chúng sinh] - thật 

ra thì đấy cũng chỉ là một cách giải thích thông thường mà thôi, chưa phải là trường hợp ước 

vọng của một con người "tự chủ " (tự chủ ở đây có nghĩa là đã tạo được cho mình một sự nhất 

thể, một cái tôi hợp nhất, cùng một số vốn liếng xúc cảm tích cực - độc giả có thể xem lại cách 

định nghĩa về con người "tự chủ" trong bài giảng thứ nhất) tìm cách đạt được sự Giác Ngộ vì 

sự tốt lành của "những con người rất thật khác" (có nghĩa là rất cụ thể, rất thật, không phải vì 

các "kẻ khác", các "chúng sinh khác" xuyên qua sự tưởng tượng của mình). Sự hiển hiện của 

Bodhicitta vượt lên trên cái tôi (cái ngã) [của mình] và cả những người (mà chúng ta gọi là kẻ) 

khác - dù rằng chẳng có cái tôi nào và cũng chẳng có một người khác nào cả (tất cả chỉ là 

shunyata/sự trống không). Bodhicitta sẽ hiện ra khi cái tôi trần tục đã bị đâm thủng, thế nhưng 

thể dạng đó vẫn còn thuộc vào giai đoạn trước sự hiển lộ thật sự của cái tôi siêu nhiên. Bodhicitta 

chỉ thật sự hiện ra khi nào chúng ta không còn tìm kiếm sự Giác Ngộ cho cái gì đó mà chúng ta 

gọi là cái tôi (cái ngã) của mình - thế nhưng đấy cũng vẫn chưa phải hoàn toàn là vì người khác. 

Vì thế Bodhicitta chỉ có thể hiện ra giữa giai đoạn thứ ba và thứ tư, có nghĩa là giữa cái chết 

tinh thần và sự tái sinh tâm linh. Do đó Bodhicitta là hạt giống đưa đến sự tái sinh tâm linh. 

Trong lễ thụ phong người đệ tử tiếp nhận một cái gì đó trước cả sự hiển hiện của Bodhicitta, đó 

là câu mantra (do người thầy đưa vào bên trong người đệ tử qua các nghi thức thụ phong). Đấy 

là cách mà câu mantra trở thành "hạt giống của hạt giống" Bodhicitta. Tóm lại, sau khi được 

thụ phong chúng ta sẽ trở thành những người đi trước (rút ngắn giai đoạn bằng cách nhờ người 

thầy đưa thẳng hạt giống Bodhicitta vào bên trong chính mình, không cần phải chờ hạt giống 

đó hiển hiện nhờ vào luyện tập phát huy ước vọng thực hiện sự tốt lành cho tất cả các chúng 

sinh khác rất thật, và đâm thủng được cái tôi trần tục của mình). Phép thụ phong giúp chúng 

ta khởi hành sớm hơn, tách ra khỏi nhóm (tức là những người cùng bước đi với mình), ít nhất 

cũng là trên phương diện tâm lý, nếu không muốn nói là cả thể xác. Đấy cũng là cách mà chúng 

ta chết, chết vì nhóm (cái tôi trần tục bị đâm thủng) và cũng là vì niềm ước vọng đạt được Giác 

Ngộ (để tái sinh trên phương diện tâm linh). (Nói chung những gì trên đây là ý nghĩa của các 

nghi lễ thụ phong dành riêng - private ordination - cho một hay nhiều người đã hội đủ một số 

tiêu chuẩn nào đó. Điều này cho thấy không có gì là "mật" trong Phật giáo Tây Tạng để gọi 

"chi phái" này hay Phật giáo này là  "Mật tông". Chữ "Mật tông" (密宗/mì-zong) trong các kinh 

sách Hán ngữ là để chỉ một giáo phái được hình thành tại Trung quốc vào thế kỷ thứ VII dưới 

thời nhà Đường). Thật hết sức hiển nhiên, điều đó cho thấy chúng ta không phải chỉ ước vọng 

vì sự tốt lành của riêng mình, mà trên phương diện tối hậu là vì tất cả mọi người khác. Chính 

vì thế nên quả không là một sự ngạc nhiên khi cảm thấy vào chính lúc đó (trong khi lễ thụ phong 

đang diễn tiến) một tia sáng mong manh phản chiếu từ Bodhicitta hiện ra với mình, ít nhất là 

trong một vài trường hợp nào đó. 

 



25 

 

 

 Thắc mắc thứ ba là phép thiền định chỉ cần chú tâm vào tư thế tọa thiền thật nghiêm túc 

có nghĩa là gì? Thật hết sức khó giải thích dông dài một khi đã khẳng định:  chỉ cần ngồi thiền 

thật nghiêm tức cũng chỉ có nghĩa là chỉ cần ngồi thiền thật nghiêm túc " (đây là phép hành 

thiền của các học phái thiền học nói chung - nhất là các học phái Zen - khi các học phái này 

chủ trương chỉ cần chú tâm vào tư thế tọa thiền thật đúng đắn và nghiêm túc, sự giác ngộ hay 

Ngộ/Satori là một sự đột phát không cần tìm kiếm). Tuy nhiên ít ra người ta cũng có thể nêu lên 

một nhận xét là có những lúc người ta ngồi thật nghiêm túc, nhưng cũng có những lúc người ta 

ngồi không nghiêm túc. Đối với các phép thiền định khác thì không phải chỉ cần ngồi thật 

nghiêm túc là đủ, chẳng hạn như đối với các phép luyện tập về sự chú tâm hướng vào hơi thở, 

phép thiền định Metta bhavana (Lòng nhân ái vô biên) hay cách hồi tưởng lại sáu thành phần, 

v.v., thì không phải chỉ cần ngồi thật nghiêm túc là đủ, bởi vì tất cả các phép thiền định này đều 

đòi hỏi phải có một sự cố gắng ý thức (một sự cố gắng suy nghĩ, tìm hiểu, phân giải về một sự 

kiện hay một chủ đề nào đó). Thế nhưng phải cẩn thận không nên để cho sự cố gắng đó trở 

thành một sự ước mong quá đáng, hay một sự quyết tâm căng thẳng. Nếu muốn hóa giải các xu 

hướng này (tức là tình trạng thúc đẩy sự lý luận một cách quá mức) thì chúng ta có thể thực thi 

phép thiền định "chỉ cần ngồi thật nghiêm túc ", điều này có nghĩa là chúng ta sẽ thực thi phép 

thiền định "chỉ cần ngồi thật nghiêm túc" xen vào giữa các phép thiền định khác (khi cảm thấy 

mình đang có xu hướng thúc đẩy sự lý luận quá đáng thì nên chú tâm ngay vào tư thế ngồi thiền 

của mình xem có thật đúng đắn và nghiêm túc hay không hầu tái lập sự tập trung của mình). 

Điều đó cho thấy có những lúc năng hoạt (tức là đang luyện tập về sự chú tâm hướng vào hơi 

thở hay đang thực thi phép hành thiền Metta bhavana chẳng hạn), thế nhưng cũng có những 

lúc có thể xem như là thụ động, hay thụ cảm (receptivity/tiếp nhận xúc cảm và các sự cảm nhận 

ngoài ý muốn của mình, tức là một thể dạng buông lỏng sự chú tâm của mình). Đó là một sự 

diễn tiến mang tính cách liên tục và xen kẽ: năng hoạt - thụ cảm -năng hoạt - thụ cảm, v.v., thí 

dụ: chú tâm vào hơi thở - chỉ cần tọa thiền nghiêm túc - Metta bhavana - chỉ cần tọa thiền 

nghiêm túc - hồi tưởng sáu thành phần - chỉ cần tọa thiền nghiêm túc - luyện tập sự Quán thấy 

- chỉ cần tọa thiền nghiêm túc, v.v. Trong khi hành thiền chúng ta cứ tiếp tục theo phương cách 

đó với một nhịp độ đều đặn và một sự thăng bằng hoàn hảo: có lúc chúng ta chú tâm, nhưng 

cũng có lúc chúng ta buông lỏng, chúng ta nắm bắt trở lại và lại buông lỏng, "năng hoạt" và "phi-

năng-hoạt xen kẽ nhau. Đấy là cách giúp chúng ta hành thiền một cách hoàn toàn thăng bằng, 

có nghĩa là bao gồm toàn bộ hệ thống thiền định (nhà sư Sangharakshita không bác bỏ phương 

pháp thiền định "chỉ cần ngồi thật nghiêm túc" mà ghép chung với các phương pháp "hành 

thiền phân giải" để tạo ra một hệ thống thiền định chung).  
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Bài 4 

 

Năm phép thiền định căn bản 

 
 

 Trong Phật giáo có năm phép luyện tập thiền định căn bản, mỗi phép là một liều thuốc 

hóa giải một trong năm độc tố " [tâm thần] là sự xao lãng, giận dữ, kiêu hãnh, thèm khát và vô 

minh  

 

Sự Xao lãng 

 

 Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu xem độc tố này là gì. Xao lãng là xu hướng của tâm 

thức nhảy hết chuyện này sang chuyện khác. Đấy cũng là trường hợp của những người có tâm 

thức giống như con cào cào hay con bướm, không sao có thể dừng lại với bất cứ một thứ gì, dù 

chỉ trong một khoảnh khắc. Câu thơ nổi tiếng sau đây của T.S. Eliot (Thomas Stearns Eliot, 

1888-1965, thi hào người Anh gốc Mỹ, đoạt giải Nobel văn chương năm 1948): "Giải khuây 

trước sự xao lãng bằng sự xao lãng" (Distracted from distraction by distraction/distrait de la 

distraction par la distraction) nói lên thật ngắn gọn cuộc sống trong xã hội ngày nay: một chuỗi 

nối tiếp không ngưng nghỉ - hết ngày này sang ngày khác, hết tuần này sang tuần khác - giữa 

những sự "giải khuây trước sự xao lãng bằng sự xao lãng". Liều thuốc hóa giải sự xao lãng 

trong cảnh huống đó - ít nhất là đối với lãnh vực tâm thần - là sự phép chú tâm vào hơi thở. Sự 

tập trung thật mạnh hướng vào sự hô hấp của mình là một phương tiện rất hiệu nghiệm có thể 

hóa giải được tất cả mọi hình thức xao lãng. 

 

Sự Giận dữ 

 

 Độc tố thứ hai là sự giận dữ. Liều thuốc hóa giải sự giận dữ tương đối khá giản dị. Đó 

là Metta bhavana ("Lòng nhân ái vô biên"), một phép thiền định giúp khơi động lòng nhân ái 

(từ tâm) bao la, một phép luyện tập thật tuyệt vời, thế nhưng tiếc thay một số người trong chúng 

ta lại cho là vô cùng khó khăn. Nhiều người qua kinh nghiệm riêng của mình đều công nhận 

phép luyện tập này đôi khi cũng có thể làm tan biến được phần nào các xúc cảm tiêu cực của 

mình, nhất là đối với sự giận dữ. Phép thiền định Metta bhavana sẽ giúp chúng ta làm gia tăng 

sự chú tâm, phát huy tình thương yêu và lòng nhiệt tâm đối với tất cả chúng sinh. Đó chính là 

cách làm tan biến độc tố của sự giận dữ. 

 

Sự Thèm khát 

 

 Độc tố thứ ba là sự thèm khát. Dưới một góc nhìn nào đó thì độc tố này vô cùng nguy 

hiểm. Độc tố đó không nhất thiết chỉ đơn giản là một sự "mong muốn" mà là một thứ mong 

muốn dưới hình thức một sự "bấn loạn thần kinh" (neurotic desire) (nguyên nhân của sự thèm 

khát rất sâu kín, đó là các hình thức dục bản năng. Những sự thúc dục đó hiện ra trong cuộc 
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sống thường nhật dưới hình thức đòi hỏi và nhu cầu tự nhiên, thế nhưng nếu chúng ta đẩy các 

các thứ đòi hỏi và nhu cầu đó quá xa thì chúng sẽ có thể trở thành những sự thèm khát bệnh 

hoạn). Hãy lấy thí dụ về miếng ăn - hay thức ăn thường nhật. Tất cả chúng ta đều muốn ăn và 

thích ăn, điều đó rất tự nhiên và lành mạnh (bản năng sinh tồn thúc đẩy sự thích ăn và muốn 

ăn, sự thúc đẩy đó cần thiết để duy trì sự sống). Thế nhưng sự ham muốn miếng ăn sẽ trở thành 

một hình thức bấn loạn thần kinh khi chúng ta tìm cách biến thức ăn thành một thứ thay thế cho 

các đòi hỏi khác mang tính cách tâm thần hay xúc cảm (ăn thì phải thật ngon, các thức ăn phải 

cầu kỳ, ăn trong một khung cảnh sang trọng, có người hầu, có ca hát giúp vui, phải có rượu 

ngon để uống kèm, đó là các hình thức "tô điểm " miếng ăn, mang lại một sự thỏa mãn tối đa 

trước sự đòi hỏi tự nhiên của bản năng sinh tồn. Sự đòi hỏi một sự thỏa mãn tối đa vượt ra 

ngoài nhu cầu đơn giản của sự sinh tồn sẽ trở thành một sự "thèm khát bệnh hoạn"). Mới chiều 

hôm qua tôi được đọc một bài báo trong một tập san phụ nữ cho biết là nhiều độc giả từng viết 

thư cho biết cứ mỗi khi phải đối đầu với các khó khăn về mặt xúc cảm thì họ cảm thấy thèm ăn 

bánh kẹo và cứ thế mà ăn liên hồi, không sao dừng lại được. Sự thèm ăn đó mang tính cách bấn 

loạn thần kinh, nói một cách khác thì đấy là sự  "thèm khát " (đó là cách tìm một sự thỏa mãn 

dễ dãi để che lấp một sự thèm khát sâu kín hơn đang khuấy động mình. Nghe nhạc liên miên, 

xem hát, chơi các trò chơi điện tử cũng là cách che lấp các khó khăn sâu kín của mình.  Cố 

gắng làm việc để có miếng ăn là một sự "mong muốn" lành mạnh, một phương tiện mang lại 

sự thỏa mãn trước các đòi hỏi của bản năng sinh tồn. Mưu mô, tính toán, lường gạt, xả thân để 

làm giàu bằng mọi cách, sẽ biến mình trở thành con mồi của sự thèm khát bệnh hoạn, ẩn nấp 

phía sau bản năng sinh tồn).    

 

 Như chúng ta thấy trên đây sự thèm khát rất dễ nhận thấy, thế nhưng lại tạo ra cả một 

vấn đề khó khăn thật to lớn, nhất là trong thời đại của chúng ta. Trong các xã hội ngày nay có 

một thứ kỹ nghệ khổng lồ nhằm vào chủ đích khích động sự thèm khát của chúng ta. Thật hết 

sức hiển nhiên, đó là kỹ nghệ quảng cáo. Dù cho chúng ta có gán cho cái kỹ nghệ đó một cái 

tên gọi nào khác thì chủ đích của nó vẫn là tìm cách thuyết phục chúng ta nhất định phải có cái 

này hay cái kia cho bằng được - dù chúng ta ý thức hay không ý thức được sự cần thiết của các 

thứ ấy thì cũng vậy. Chúng ta có thể bảo rằng quảng cáo là một trong số các nghề đi ngược lại 

với bất cứ một hình thức đạo đức nào (bị thu hút bởi quảng cáo - trá hình hay lộ liễu - là một 

hình thức đánh lạc hướng các nhu cầu bản năng tự nhiên của sự sống, thế nhưng sự thu hút đó 

cũng có thể trở thành một sự thèm khát bệnh hoạn. Hãy nêu lên một thí dụ thật nhỏ, chẳng hạn 

như phấn son, trang sức, áo quần, giày dép "thật  đẹp"  và  "đúng mốt ", v.v. tạo ra cho mình 

một sự "thu hút", một cách "quảng cáo" thân thể của mình và nuôi sống các kỹ nghệ sản xuất 

các thứ ấy, đấy là chưa nói đến các trường hợp quần áo hở hang, thắt chặt chỗ này, độn thêm 

chỗ kia, giải phẫu  thẩm mỹ, v.v., đó là các hình thức "quảng cáo  lường gạt") 

 

 Sự thèm khát có thể loại bỏ được bằng nhiều phương pháp luyện tập khác nhau. Con số 

thật lớn các liều thuốc nhằm hóa giải sự thèm khát cho thấy mối hiểm nguy thật to lớn của thứ 

độc tố này. Một số các liều thuốc đó mang tính cách thật khắc nghiệt, chẳng hạn như phép suy 

ngẫm về mười giai đoạn phân hủy của một xác chết, phương pháp này rất phổ biến trong các 

nước theo Phật giáo. Người ta thường cho rằng phương pháp này rất hữu hiệu, có thể chận đứng  

sự thèm khát dục tính, nhất là dưới các hình thức bấn loạn thần kinh (bản năng truyền giống 
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tạo ra cho mình sự thèm khát tính dục rất mạnh, không khác gì với sự cào cấu của một cơn đói. 

Sự thèm khát dục tính đó có thể tạo ra các xúc cảm bấn loạn và tiêu cực đủ loại.  Phép thiền 

định về thân thể của người mà mình thèm muốn dưới thể dạng một xác chết đang phân hóa, có 

thể làm giảm bớt tình trạng bấn loạn thần kinh đó của mình. Mười sự ghê tởm - tiếng Pa-li là 

asubha - đối với một xác chết là: 1) uddhumataka: xác chết phình to; 2) vinilaka: xác chết xám 

đen hay tím ngắt; 3) vipubbaka: xác chết bốc mùi hôi; 4) vicchiddaka: xác chết bị cắt làm đôi; 

5) vikkhayitaka: xác chết bị thú vật ăn; 6) Vikkhattaka: xác chết rời ra từng phần; 7) 

hatavikkhitaka: xác chết bị cắt ra từng miếng; 8) lohitaka: xác chết chảy máu; 9) puluvaka: 

xác chết nhung nhúc dòi bọ; 10): atthika: xác chết chỉ còn lại bộ xương). 

 

 Nếu không thực hiện đến cùng được phép luyện tập này (quá kinh sợ vì các hình ảnh 

tâm thần liên quan đến một xác chết) thì cũng có một phép luyện tập khác cùng thể loại nhưng 

nhẹ nhàng hơn: đó là cách suy tư về việc hỏa táng. Có thể các bạn cũng đã được biết là tại Ấn-

độ người ta không chôn cất người chết mà mang ra hỏa táng. Người ta thường chọn một khu 

đất cạnh bờ sông làm nơi hỏa táng, Các bạn nên tìm đến nơi này một mình vào lúc ban đêm và 

ngồi xuống thiền định. Tôi có thể quả quyết với các bạn là các nơi này, nhất là vào ban ngày, 

không phải là các nơi vui mắt lắm. Các mẩu xương và quần áo cháy dở vung vải khắp nơi, mùi 

hôi thối của thịt người chưa cháy hết bốc lên trong không khí. Thế nhưng khung cảnh đó có thể 

rất thuận lợi và hiệu nghiệm trong việc luyện tập thiền định về thân thể con người. Riêng đối 

với tôi thì tôi có thể đoan chắc với các bạn là phép luyện tập này vô cùng sinh động.  

 

 Cách nay nhiều năm trên bờ sông Hằng không xa thị trấn Lucknow, chính tôi cũng đã 

từng cảm nhận được cảm tính đó. Nơi này trước đây là một bãi cát trắng mênh mông dùng làm 

nơi hỏa táng. Đêm hôm đó vào ngày trăng rằm, cảnh vật nhuốm một màu trắng bạc, ánh sáng 

trăng vừa đủ để trông thấy đây đó những đống vun lên nho nhỏ là những nơi mà người ta mới 

hỏa táng xong, rải rác trên mặt cát khắp nơi là các mẩu xương và các mảnh sọ người. Khung 

cảnh thật vắng lặng và yên tĩnh, người ta cảm thấy mình tách xa với thế giới. Cảm tính đó không 

phảng phất một chút xúc cảm yếm thế hay đau buồn nào cả, mà tôi còn có thể khẳng định với 

các bạn là xúc cảm đó thật hết sức sinh động. Như tôi vừa nói trên đây, người ta cảm thấy mình 

tách ra khỏi tất cả, gần như là mình vừa hoàn tất việc hỏa táng của chính mình. Sự cảm nhận 

đó không khỏi khiến liên tưởng đến trường hợp của một người hindu (người Ấn) tự đứng ra lo 

toan công việc hỏa táng của chính mình và tìm thấy niềm vui qua từng giai đoạn trong công 

việc hỏa táng đó, giúp mình trở thành một người sannyasin chính thống (sannyasin là tiếng 

Phạn có nghĩa khá gần với chữ bhikkhu/tỳ-kheo trong Phật gíáo, sannyasin là một người theo 

Ấn giáo chính thống, đã được thụ phong qua một số các nghi lễ trước một ngọn lửa thiêng 

nhằm giúp mình trở thành một người tu hành phiêu bạt, sống lang thang, hết thánh địa này đến 

thánh địa khác). Ý nghĩa của hành động đó là một khi đã chối bỏ thế giới để trở thành một 

người sannyasin thì cũng có nghĩa là mình đã chết trên phương diện dân sự (tức là đã tách ra 

ngoài xã hội), đối với thế giới thì sự hiện hữu của mình không còn nữa. Đó là những gì phải 

thực hiện sau cùng trước khi khoác lên người chiếc áo màu vàng (của người tu hành). Cảm 

tính  kết nối giữa cái chết và việc "từ bỏ [thế giới]" (có nghĩa là đi tu) và  lòng quyết tâm gạt 

bỏ tất cả mọi sự "thèm khát thế tục" mang cùng một ý nghĩa như nhau. 
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 Nếu không tìm được một nghĩa địa để thiền định (điều này quả hết sức khó đối với một 

số người), thì cũng có một phép luyện tập khác cùng một thể loại nhưng nhẹ nhàng hơn. Đó là 

cách thiền định về cái chết như là một thứ gì đó không sao tránh khỏi được, nó sẽ đến đúng hẹn 

với mỗi người, không ai thoát khỏi nó cả. Cái chết nhất định sẽ xảy ra với mình, vậy thì tại sao 

lại không sống cuộc đời này của mình một cách tốt đẹp hơn. Tại sao lại dồn cả đời mình vào 

các sinh hoạt không đáng thực hiện? Tại sao lại cứ để mình bị lôi cuốn bởi những thứ lạc thú 

hạ cấp (miserable/tầm thường, tồi tàn, vô nghĩa) không mang lại cho mình sự thỏa mãn hay 

hạnh phúc lâu bền? Trên đây là cách thiền định về ý nghĩa của cái chết, và cũng là liều thuốc 

hóa giải sự thèm khát nói chung, dù là dưới hình thức chiếm hữu, danh vọng hay lạc thú. 

 

 Ngoài ra người ta cũng có thể thiền định về vô thường: tất cả đều phù du, không có  bất 

cứ một thứ gì có thể kéo dài cả (kể cả thái dương hệ và từng hơi thở của chính mình), tất cả đều 

đổi thay trong từng khoảnh khắc một. Chúng ta phải ghi khắc trong tâm là tất cả mọi thứ sẽ đều 

trôi qua, chẳng khác gì như những áng mây trên trời. Cách thiền định này cũng sẽ tạo ra các tác 

động tổng quát tương tự như đối với các phép thiền định mà tôi vừa trình bày trên đây. Người 

ta không thể nào khăng khăng bám chặt vào những thứ mà mình biết rằng sớm muộn gì mình 

cũng sẽ phải buông bỏ chúng.  

 

 Sau hết còn có thêm một phép luyện tập khác nữa, đó là cách suy tư về bản chất ghê 

tởm của miếng ăn. Tôi sẽ không nêu lên chi tiết về phép luyện tập này, bởi vì chẳng có gì là thú 

vị cả, đấy chỉ là một cách cố tình tạo ra như thế (cố tình nêu lên sự ghê tởm và nguy hại của 

miếng ăn khiến mình không " thèm khát"), tuy nhiên cũng khá hiệu nghiệm đối với các cô bé 

gái thích bánh kẹo một cách bấn loạn thần kinh (ham ăn bánh kẹo thì sẽ béo phì, thế nhưng một 

người tu hành thì không được phép đánh giá một  "chúng sinh" là đẹp hay xấu, mảnh mai" 

hay  "to béo". Đây là một cách nói ý nhị và khéo léo của nhà sư Sangharakshita. Nói chung 

hám ăn là hình thức xung năng sơ đẳng nhưng cũng căn bản nhất của bản năng sinh tồn). 

 

 Trong số các phép luyện tập hóa giải sự thèm khát trên đây, các bạn phải chọn ra một 

phép phù hợp với mình. Nếu các bạn cảm thấy sự thèm khát của mình quá mạnh và mình thì lại 

cứ thích để cho sự thèm khát đó siết chặt mình trong nanh vuốt của nó, thì không nên do dự 

một chút nào cả: hãy cứ cắn răng tìm đến một nơi hỏa táng, và dù không trông thấy thân xác 

người chết hay bất cứ một vật gì, dù chỉ là một vài mảnh xương, hầu giúp mình liên tưởng đến 

cái chết, thì cũng cứ làm hiện lên với mình ý nghĩ về cái chết. Một số người tập quen dần với ý 

nghĩ đó bằng cách nhìn vào một vài mảnh sọ hay mảnh xương (của một con vật nào đó chẳng 

hạn) trông thấy chung quanh mình (bản năng sợ chết rất mạnh khiến nhiều người không dám 

nghĩ đến nó, thế nhưng đến khi nó sắp xảy ra với mình thì khi đó sẽ là cả một thảm trạng. Ý 

thức được cái chết cũng có nghĩa là biết nhìn vào thực trạng của chính mình một cách thẳng 

thắn. Sự ý thức đó sẽ giúp mình hóa giải - ít nhất cũng được một phần nào – các sự thèm khát, 

bám víu và đam mê của mình. Đối với người Tây phương sự ý thức đó thường được hiểu như 

là một sự yếm thế, nhưng đối với người Đông phương thì đấy lại là một sự can đảm và thực tế, 

mang lại cho mình một sự thanh thản và an vui). 
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 Sau hết, các bạn có bao giờ cảm thấy sợ hãi một thứ gì đó hay không? Trong tư gia của 

tôi tại Highgate (ngoại ô phía bắc thành phố Luân-đôn), có một cái bát cổ làm bằng sọ người 

đánh bóng loáng. Một hôm có một phụ nữ đến chơi và cùng uống trà, bà này tò mò muốn biết 

về các vật dụng của người Tây Tạng mà tôi có, bà cho biết là mình rất thích tất cả những gì của 

người Tây Tạng. Tôi bèn nói với bà: "Vậy bà có muốn xem vật này hay không? " và đặt ngay 

cái bát vào tay bà ta. Bà này suýt đánh rơi cái bát xuống đất, cứ như là bốc phải một cục than 

hồng, và thốt lên: "Đây là một cái sọ người mà!". Tôi trả lời:  "Đúng vậy, đây là một cái sọ 

người. Người dân Tây Tạng thường dùng các vật dụng như thế". Tôi muốn nói là người Tây 

Tạng rất thích các vật dụng làm bằng xương hay sọ người, chẳng hạn như các tràng hạt làm 

bằng các mảnh xương, các cái kèn làm bằng ống chân hay chén bát làm bằng sọ người. Chẳng 

qua vì cách nhìn cái chết của họ rất tự nhiên và bình thường. Họ không cho rằng cái chết là một 

thứ gì đó thật kinh hoàng hay khiếp đảm như chúng ta thường nghĩ. Phần đông trong chúng ta 

lớn lên với tín ngưỡng Ki-tô, và mỗi khi nghe nói đến  "cái chết " thì cảm thấy lạnh cả xương 

sống. Phật giáo không nhìn vào cái chết như vậy. Đối với Phật giáo, cái chết là một cái gì đó 

thật tự nhiên như chính sự sống. Để nói lên điều này, tôi xin trích dẫn câu thơ tuyệt đẹp của một 

thi hào cận đại người Bengali (người Ấn sinh sống trong vùng Bengal, đông bắc bán lục địa 

Ấn-độ, cũng mạn phép nói thêm là nhà sư Sangharakshita cũng là một thi sĩ với nhiều tác phẩm 

rất sâu sắc) là Tagore: "Tôi hiểu rằng tôi sẽ yêu cái chết chẳng khác gì như đang yêu sự sống". 

Thi hào Tagore xem sự sống và cái chết cũng chỉ là hai mặt của cùng một sự vật, vì thế nếu các 

bạn yêu sự sống thì cũng nên yêu cả cái chết. Điều đó có vẻ là một sự nghịch lý, thế nhưng quả 

đúng là như vậy.  

 

Sự Kiêu hãnh 

 

 Độc tố thứ tư là sự kiêu hãnh (pridefulness/orgueil). Độc tố này thường được hiểu như 

là một thứ cảm tính tự hào "hay  tự phụ" (self-regard/fierté), thế nhưng theo tôi thì nên xem 

cảm tính này là một sự  "kiêu hãnh". Qua kinh nghiệm cá nhân của mỗi người thì bất cứ ai trong 

chúng ta cũng đã từng cảm thấy đôi chút kiêu hãnh về chính mình, do vậy nên tôi chẳng cần 

phải nói thêm gì cả. Sự kiêu hãnh có thể hiểu như là một sự cảm nhận của chính mình về một 

cái tôi (cái ngã) tách ra khỏi chính mình, thế nhưng không phải chỉ đơn giản là một sự tách rời 

mà là cả một sự cô lập hóa, thế nhưng cũng không phải chỉ đơn giản là một sự cô lập hóa mà là 

một sự cô lập hóa thuộc vào một cấp bậc cao hơn.   

 

 Liều thuốc hóa giải độc tố kiêu hãnh là phép thiền định về sáu thành phần: đất, nước, 

lửa, khí, ether hay không gian (tiếng Phạn là aksha) và tri thức.  

 

 Vậy cách luyện tập về phép thiền định về sáu thành phần là như thế nào? Trước hết là 

ngẫm nghĩ về thành phần đất. Chúng ta suy nghĩ như thế này:  "Trong thân thể vật lý (thân xác 

vật chất) của tôi có thành phần cứng là  đất", chẳng hạn như thịt, xương, v.v. Vậy thành phần 

đất đó từ đâu đến đây? Nó đến từ thành phần đất của vũ trụ, nói một cách khác là các chất cứng 

trong vũ trụ. Khi tôi chết thì thịt, xương, v.v. của tôi sẽ tan rã và sẽ trở về với thành phần đất 

của vũ trụ: tro hóa thành tro, bụi bặm hóa thành bụi bặm!". Cứ hãy suy tư và ngẫm nghĩ như 
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thế dù đấy chỉ là vài nét đại cương, bởi vì phép thiền định này trên thực tế khúc triết hơn thế rất 

nhiều.  

 

 Đến đây chúng ta sẽ thiền định về thành phần nước. Chúng ta hãy suy nghĩ như thế 

này:  "Bên trong tôi có máu, mồ hôi, nước mắt, v.v. đó là thành phần nước. Vậy thành phần 

nước đó từ đâu đến đây để tụ lại trong tôi như thế này? Nước nào có phải là của tôi đâu, nó 

không thật sự là của tôi. Nó đến từ nước trong môi trường chung quanh tôi: nào là nước mưa, 

biển cả, sông ngòi... Một ngày nào đó tôi sẽ phải trao trả nó. Một ngày nào đó thành phần nước 

trong tôi sẽ cùng chảy với thành phần nước của cả vũ trụ nảy". 

 

 Tiếp theo chúng ta sẽ thiền định về thành phần lửa, tinh tế hơn so với các thành phần 

đất và nước. Chúng ta hãy suy nghĩ như thế này:  Trong tôi có hơi nóng. Hơi nóng ấy từ đâu 

đến? Nguồn gốc to lớn tạo ra hơi nóng trong toàn thể thái dương hệ là gì? Đó là mặt trời. Không 

có mặt trời thì thái dương hệ sẽ tối om và giá buốt. Hơi nóng trong tôi phát sinh từ nguồn năng 

lượng đó (nhiều người - trong số đó kể cả một số khoa học gia - cho rằng hơi nóng trong cơ 

thể là do sự chuyển hóa sinh học của các tế bào tạo ra, thế nhưng phải hiểu rằng các tế bào tự 

chúng cũng phải nhờ vào nguyên liệu là thức ăn thực vật để tạo ra hơi nóng, và thực vật thì 

phải nhờ vào sức nóng và ánh sáng mặt trời để sinh sôi và phát triển).  Khi tôi chết, chuyện gì 

sẽ xảy ra? Hơi nóng là một trong các thứ cuối cùng rời khỏi thân xác, bắt đầu từ tứ chi và sau 

cùng chỉ còn lại một điểm ấm thật nhỏ trên đỉnh đầu. Khi điểm ấm này biến mất thì tôi chết. 

Thành phần nóng trước đây trong tôi sẽ quay trở lại với khối trữ lượng hơi nóng và ánh sáng 

của vũ trụ. Thiền định về thành phần lửa là như vậy, tức là phải suy nghĩ rằng hơi nóng là một 

thứ vay mượn và sẽ phải hoàn trả nó.    

 

 Sau đó chúng ta lại tiếp tục suy nghĩ về thành phần khí:  "Vậy trong tôi thành phần khí 

là gì? Đó là không khí trong phổi. Tôi hấp thụ nó và hoàn trả nó qua từng khoảnh khắc một. Nó 

không thật sự là của tôi, nhờ sự hô hấp mà tôi có nó qua từng khoảnh khắc thật ngắn mà thôi. 

Tôi vẫn còn tiếp tục hít vào và thở ra, và lại hít vào rồi lại thở ra cho đến một ngày nào đó, tôi 

sẽ không còn hít vào nữa. Tôi hoàn trả sự hô hấp của tôi và tôi chết. Sự hô hấp trước đây sẽ 

không còn là của tôi nữa, kể cả trong lúc này nó cũng chẳng phải là của tôi". 

 

 Đến đây chúng ta lại tiếp tục thiền định về ether tức là không gian. Chúng ta hãy suy 

nghĩ như thế này:  "Thân xác vật chất của tôi chiếm hữu một phần không gian nào đó. Thế 

nhưng khi thân xác này của tôi tan rã thì cái khoảng không gian giới hạn mà nó chiếm hữu trước 

kia sẽ trở thành như thế nào?  Nó sẽ hòa lẫn với không gian vô tận chung quanh tôi, nói một 

cách khác là nó biến mất". 

 

 Sau hết những gì sẽ xảy ra với tri thức? Chúng ta hãy suy nghĩ như thế này:  "Trong 

hiện tại thì tri thức tôi liên kết với thân xác vật chất của tôi và cả cái phần không gian mà nó 

chiếm hữu. Khi cái thân xác đó chấm dứt sự hiện hữu của nó, và cái không gian mà nó chiếm 

hữu trước đây đã hòa lẫn với không gian vô tận, thì cái tri thức giới hạn đó sẽ trở thành như thế 

nào  Nó cũng sẽ trở thành vô tận. Nó sẽ được tự do. Khi tôi chết trên phương diện vật lý (thể 

xác) thì vào lúc đó tôi sẽ cảm nhận được cái tri thức vô tận ấy trong một khoảnh khắc thật ngắn. 
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Khi tôi chết trên phương diện tâm linh thì tri thức của tôi sẽ vượt lên trên tất cả các biên giới, 

dù các biên giới ấy là gì cũng vậy (kể cả không gian và thời gian), và tôi sẽ cảm nhận được một 

sự tự do hoàn toàn (tức là sự Giải thoát). Đấy là cách thiền định về tri thức (tức là một sự luyện 

tập trong hiện tại giúp mình  "quen dần" với quá trình diễn tiến đó của dòng tri thức mình 

trong  giai đoạn "trung gian" sẽ xảy ra sau này giữa cái chết và sự tái sinh của mình. Trong sự 

diễn tiến của quá trình đó, khi cái chết tâm linh xảy ra, thì nhờ vào sự luyện tập trước đây mình 

sẽ cảm nhận được sự trống không tuyệt đối của tri thức vô tận hầu hòa nhập với nó, và đó chính 

là sự giải thoát, không rơi trở lại với cái tôi trần tục của mình trước đây qua sự tái sinh). 

 

 Trên đây chỉ là một cách giải thích vắn tắt thế nhưng cũng có thể mang lại cho các bạn 

một ý niệm nào đó về phương pháp thiền định về sáu thành phần: đất, nước, lửa, khí, không 

gian và tri thức. Đó là cách mà chúng ta sử dụng liều thuốc hóa giải sự kiêu hãnh. Chúng ta sẽ 

tuần tự tách ra khỏi thân xác vật chất gồm các thành phần thô thiển và cả phần không gian mà 

nó từng chiếm hữu, cùng với tri thức giới hạn liên kết với cái thân xác đó và luôn cả phần không 

gian mà nó từng chiếm hữu trước đó ("tri thức giới hạn" có nghĩa là tri thức vẫn còn ở trong 

tình trạng liên kết và lệ thuộc vào thân xác và cả phần không gian mà thân xác chiếm hữu). Đó 

là cách mà người ta trở thành hoàn toàn tự do: có nghĩa là đạt được sự Giác Ngộ. 

 

Vô minh 

 

Độc tố thứ năm là vô minh, và trong trường hợp này thì có nghĩa là vô minh tâm thức, tức là 

tâm thức không nhận biết được Hiện Thực là gì. Qua một góc nhìn nào đó thì cũng có thể bảo 

rằng vô minh chính là sự ô nhiễm căn bản (tức là nghiệp ghi khắc và tồn lưu trên dòng tri thức 

mình). Liều thuốc hóa giải sự ô nhiễm đó (tức là nghiệp hay tình trạng vô minh của tâm thức) 

là phép thiền định về các mối dây trói buộc " (nidana) của sự tạo tác do-điều-kiện-mà-có (nidana 

là các cái "khoen" kết nối với nhau tạo thành một sợi dây xích buộc chặt con người trong cõi 

luân hồi, kinh sách Hán ngữ gọi là "Thập nhị nhân duyên". Cõi luân hồi tức là  "thế giới hiện 

tượng" hiện ra chung quanh chúng ta, trong đó tất cả mọi sự hiện hữu, kể cả chính mình, đều 

nhất thiết phải tương kết với nhau tức là phải lệ thuộc vào nhau để mà có, nói một cách khác 

thì đấy là các sự tạo tác lệ thuộc vào thật nhiều điều kiện (conditioned co-production / 

interdependence / pratityasamutpada), Có tất cả hai mươi bốn mối dây trói buộc, mười hai mối 

dây thứ nhất là các mối dây thế tục, tạo ra sự hiện hữu luân hồi (xoay tròn bất tận trong thế giới 

hiện tượng xuyên qua 12 nguyên nhân và hậu quả). Mười hai mối dây thứ hai thuộc lãnh vực 

tâm linh, tạo ra sự hiện hữu theo cách xoắn ốc (vừa xoay tròn vừa hướng lên cao đưa đến sự 

Giải Thoát). Mười hai mối dây đầu tiên biểu trưng cho "Bánh xe của sự sống" (cõi luân hồi). 

Mười hai mối dây thứ hai biểu trưng cho các giai đoạn trên con đường [tu tập đưa đến sự Giải 

Thoát]. Nhóm thứ nhất mang tính cách tác động (reactive, tạo ra nghiệp). Nhóm thứ hai mang 

tính cách sáng tạo (creative, đưa đến sự Giải Thoát) (đây là cách giải thích ngắn gọn nhưng vô 

cùng sâu sắc của nhà sư Sangharakshita về khái niệm  "Mười hai mối dây trói buộc" chúng 

sinh trong cõi luân hồi. Khái niệm này thật ra gồm 24 mối dây tất cả: 12 mối dây đầu tiên mang 

tính cách nô lệ trong đó mối dây thứ nhất là vô mình, và mười hai mối tháo gỡ trong đó mối 

dây cuối cùng là sự Giải Thoát. Nhà sư Sangharakshita gọi nhóm thứ nhất là  nhóm "tác động" 

tức là các sự thúc đẩy dây chuyền đưa đến sự tạo nghiệp, một sự xoay vần biểu trưng bởi  "Bánh 
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xe của sự sống"; nhóm thứ hai là  "nhóm sáng tạo" nói lên một sự quyết tâm, một sự tu tập, tạo 

ra một sự tháo gỡ tuần tự, và mối tháo gỡ cuối cùng là thể dạng vô minh trong tâm thức mang 

lại cho mình sự Giải Thoát).  

 

 Trên đây là năm phép thiền định căn bản: chú tâm vào hơi thở là liều thuốc hóa giải sự 

xao lãng; phát huy lòng nhân ái vô biên là liều thuốc hóa giải sự giận dữ; thiền định về vô 

thường, cái chết, sự ô uế, v.v., là liều thuốc hóa giải sự thèm khát; thiền định về sáu thành phần 

là liều thuốc hóa giải sự kiêu hãnh; và sau hết là thiền định về các nidana, là liều thuốc hóa giải 

các thể dạng vô minh tâm thần [đưa đến sự Giải Thoát].  

 

  



34 

 

 

 

Bài 5 

 

Sự nhận thức điên loạn và sự nhận thức đúng đắn 
 

 

 Vậy sự nhận thức điên loạn (alienated awareness) và sự nhận thức đúng đắn là gì? Sự 

nhận thức hòa nhập (integrated awareness) là gì? Sự nhận thức này hòa nhập với cái gì? Khi 

nào chúng ta giải đáp thỏa đáng được các thắc mắc ấy thì bản chất khác biệt giữa "sự nhận thức 

điên loạn" và "sự nhận thức hòa nhập" sẽ hiện ra rõ rệt hơn.  

 

 Một cách vắn tắt, chúng ta có thể bảo rằng sự "nhận thức điên loạn" là sự nhận thức về 

chính mình, thế nhưng bên trong sự nhận thức đó chúng ta không thật sự cảm nhận được con 

người của mình, có nghĩa là trong sự nhận thức đó chúng ta không thật sự cảm nhận được các 

cảm giác và xúc cảm của mình. Ơ thể dạng cao nhất của nó, sự nhận thức điên loạn là một sự 

nhận thức về thể dạng phi-cảm-nhận về con người của mình (our own non-experience of 

ourselves). Có thể bảo đấy là một sự nhận thức về mình nhưng mình thì lại dường như "không 

có ở đó", điều này quả hết sức phi lý (ý thức được là mình, cái tôi của mình, thế nhưng đầu óc 

thì hoang mang và xao lãng, không cảm nhận được thật sự những gì đang xảy ra trên thân thể 

mình và trong tâm thần mình). Thật hiển nhiên, rơi vào tình trạng đó thật hết sức nguy hiểm. 

Sự ý thức điên loạn đó có thể đi kèm với các triệu chứng đủ loại trên thân thể, tất cả các triệu 

chứng này đều trầm trọng, chẳng hạn như các cơn nhức đầu khủng khiếp. Triệu chứng nhức 

đầu càng dễ xảy ra hơn khi chúng ta cố tình làm gia tăng sự nhận thức điên loạn của mình bằng 

cách cho rằng triệu chứng đó là do sự cố gắng luyện tập chú tâm của mình tạo ra (tuy nhiên tôi 

không có ý nói rằng là tất cả các triệu chứng nhức đầu trong khi thiền định đều là do sự nhận 

thức điên loạn gây ra).   

 

 Sự nhận thức hòa nhập (ntegrated awareness, tức là sự nhận thức ngược lại với sự nhận 

thức điên loạn/alienated awareness) là một sự nhận thức về mình, thế nhưng đồng thời qua sự 

nhận thức đó mình cũng cảm nhận được cùng một lúc cả con người của mình. Sự cảm nhận đó 

về chính mình có thể là tích cực hay tiêu cực, có nghĩa là mình đang ở trong một trạng thái tâm 

thần mang tính cách tích cực hay tiêu cực. Nếu đang ở trong trạng thái tâm thần tiêu cực thì sự 

tiêu cực đó cũng sẽ được giải tỏa, bởi vì một khi cứ tự để mình cảm nhận được sự tiêu cực đó 

của mình thì mình cũng sẽ ý thức được tình trạng đó [để biến cải nó].  

 

(Các phần trên đây là cách định nghĩa về sự "nhận thức" hay "ý thức" về chính mình. Sự nhận 

thức đó gồm có hai thể dạng. Thể dạng thứ nhất là sự nhận thức điên loạn (alienated 

awareness), có thể hiểu như là một sự "xao lãng tâm thần", không ý thức được mình là gì, đang 

là như thế nào, điều này cũng có nghĩa là "ý thức" được cái tôi của mình, thế nhưng mình không 

"cảm nhận" được cũng không "nhận thức" được một cách chính xác con người của mình đang 

là như thế nào, trong trạng thái tâm thần nào. Thể dạng thứ hai là sự nhận thức hòa nhập 

(integrated awareness) là một sự tập trung tâm thần cao độ, kết hợp cùng lúc cả hai khả năng 

"cảm nhận" (experience) và "nhận thức" (awareness), mang lại cho mình một sự ý thức sắc bén 
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về thực trạng con người của mình, Sự nhận thức này cũng chính là điều kiện căn bản và tiên 

khởi nhất trong phép luyện tập về sự chú tâm). 

 

Ba cấp bậc của sự cảm nhận và nhận thức 

 

 Tuy nhiên một số người trong chúng ta có thể không phân biệt rõ ràng được sự khác biệt 

trên đây (giữa hai thể dạng nhận thức điên loạn và nhận thức hòa nhập) qua các cảm kinh 

nghiệm cảm nhận riêng tư của mình. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu thêm về sự khác biệt này qua 

một góc nhìn khác hơn với một vài thay đổi nhỏ. Đó là cách phân biệt sự cảm nhận của mình 

theo ba cấp bậc hay mức độ khác nhau. Cấp bậc thứ nhất là cấp bậc cảm-nhận (experience) phi-

nhận-thức (without awareness) (cảm nhận nhưng không có một sự nhận thức hay ý thức chính 

xác nào về sự cảm nhận đó của mình). [Trên thực tế] chúng ta gần như thường xuyên ở trong 

tình trạng này. Chúng ta cảm thấy hạnh phúc hay buồn khổ, đớn  đau hay hân hoan, thương yêu 

hay hận thù, thế nhưng lại không thực sự hiểu được hay hoàn toàn nhận thức được (ý thức được 

hay nhận biết được) sự kiện chính con người của mình đang cảm nhận các thứ ấy. [Trong trường 

hợp này sẽ] không có một sự nhận thức nào cả, mà chỉ đơn giản là các cảm giác hay các cảm 

tính [hiện ra với mình] mà thôi. Chúng ta hoàn toàn bị lạc hướng trước các sự cảm nhận đó của 

mình. Chẳng hạn như rơi vào một cơn thịnh nộ mãnh liệt thì chúng ta "không còn biết mình là 

ai nữa" (chúng ta cảm nhận được sự thịnh nộ, nhưng không nhận biết được vị trí và vai trò của 

mình trong cơn thịnh nộ đó, mình bị tràn ngập bởi cơn thịnh nộ và không nhận thức được là 

chính mình đang thịnh nộ, mình "quên mất con người đích thật của chính mình"). Sau khi đã 

nguôi giận và hồi tỉnh lại, thì khi đó chúng ta mới nhận thấy các điều tai hại do mình gây ra. 

Chúng ta tự nghĩ: "Tôi không còn nhớ đã làm những gì. Lúc đó tôi không còn là tôi nữa. Tôi 

quên mất con người của chính tôi.". Nói một cách khác là khi nào mình vẫn còn nhận diện mình 

xuyên qua các xúc cảm đó, và vẫn còn bị chúng chi phối, thì khi đó sẽ không có một sự nhận 

thức nào có thể xảy ra với mình cả. Ở vào cấp bậc thứ nhất này thì chỉ có sự cảm nhận mà thôi 

- thế nhưng cảm nhận thì nhiều vô kể (luôn dồn dập, tiếp nối và xô đẩy nhau trong cuộc sống) 

- nhưng không có một sự nhận thức (hay ý thức) nào đi kèm với các sự cảm nhận đó (câu này 

vô cùng quan trọng cho thấy chúng ta sống trong một tình trạng cảm nhận thường xuyên: vui 

buồn, đớn đau, giận dữ, thương yêu, ghen tuông, ganh tị, thèm khát, hy vọng, tiếc nuối, sợ hãi, 

lo âu..., nhưng không có một ý niệm nào về con người của mình phía sau những sự cảm nhận 

đó, tức là vai trò và vị trí của mình trong cuộc sống thường nhật của chính mình. Nhà sư 

Sangharakshita gọi đó là cấp bậc tâm thần chỉ gồm toàn các thứ cảm nhận đủ loại, thế nhưng 

sự nhận thức thì không có, đấy cũng chính là tình trạng xao lãng thường xuyên trong cuộc sống 

của mỗi cá thể, dưới một một góc nhìn khác thì cũng có thể gọi đó là một cuộc sống "vô minh").    

 

 Cấp bậc thứ hai là sự nhận-thức phi-cảm-nhận (tức là sự nhận thức nhưng trong đó 

không có sự cảm nhận nào cả có nghĩa là ngược lại với cấp bậc thứ nhất trên đây gồm toàn 

các sự cảm nhận nhưng bên trong các sự cảm nhận ấy không có một sự nhận thức thật sự nào 

cả). Sự nhận thức đó gọi là sự nhận thức điên loạn (alienated awareness). Tình trạng đó cũng 

tương tự như mình lùi lại phía sau trước một sự cảm nhận nào đó đang xảy ra với mình (chỉ 

nhận thấy mình, ý thức được là mình, thế nhưng hoàn toàn không ý thức được các sự cảm nhận 

đang xảy ra với mình. Chúng ta không hay biết gì cả về các sự cảm nhận đó ngoài cái tôi đang 
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chi phối mình. Đây cũng lại là một hình thức xao lãng khác). Sự cảm nhận đó dường như không 

phải là của mình mà là một cái gì đó xảy ra ở "phía đằng kia" (không liên hệ gì đến mình, không 

phải là trên thân thể mình hay trong tâm thức mình). Trong trường hợp đó chúng ta không hề 

cảm nhận một cách thực sự, không hề cảm thấy chính xác các cảm tính của mình. Chúng ta yêu 

thương nhưng không thật sự là yêu thương, chúng ta thù hận nhưng không thật sự là thù hận. 

[Đó là cách mà] chúng ta tự đứng ra một bên để nhìn vào các cảm nhận của mình, qua sự nhận 

thức điên loạn của mình (xin mạn phép nhắc lại mục đích tiên khởi và sơ đẳng nhất của phép 

thiền định là sự chú tâm, đó là cách giúp mình trở về với chính mình... trước khi có thể đi xa 

hơn. Cả hai thể dạng tâm thần trên đây: cảm-nhận phi-nhận-thức và nhận-thức phi-cảm-nhận 

đều là các hình thức xao lãng, nhà sư Sangharakshita gọi hai thể dạng tâm thần này là sự nhận 

thức điên loạn hay bấn loạn).     

 

 Cấp bậc thứ ba là cấp bậc của sự "cảm nhận" và cả "nhận thức" (cả hai cùng xảy ra 

chung với nhau tạo ra cho mình sự ý thức và chú tâm). Đó là sự nhận thức hòa nhập (integrated 

awareness, sự nhận thức thăng bằng và hợp nhất, có thể hiểu là "chánh niệm" trong kinh sách 

Hán ngữ). Trong trường hợp này, nhờ vào sự nhận thức hòa nhập đó, các sự cảm nhận về các 

xúc cảm của chúng ta sẽ có chiều hướng tích cực hơn là tiêu cực. Trong trường hợp này không 

những chúng ta sẽ tạo được cho mình sự cảm-nhận mà còn bị tràn ngập bởi sự cảm-nhận và trở 

thành chính sự cảm-nhận đó, và đấy cũng là cách mà mình tạo ra cho mình sự nhận-thức (cấp 

bậc thứ ba này có thể xem như là một sự chú tâm thật cao độ và hoàn hảo, một thể dạng tâm 

thức tròn đầy, hoà nhập và thăng bằng. Xin mạn phép nhắc lại là kinh sách Tây phương gọi 

thể dạng này là mindfulness/pleine conscience, kinh sách Hán ngữ gọi là "chánh niệm"/正念). 

Sự nhận-thức và sự cảm-nhận cả hai cùng kết hợp với nhau. Chúng ta có thể bảo rằng sự nhận 

thức mang lại sự trong sáng (minh bạch, sáng suốt) cho sự cảm nhận, và sự cảm nhận mang lại 

chất liệu (đối tượng) cho sự nhận thức. Một sự hợp nhất (coalescence/một sự cô đọng hay hòa 

đồng) sẽ xảy ra giữa sự nhận thức và sự cảm nhận, không thể nào vạch ra được một ranh giới 

rõ rệt để phân tách một bên là sự cảm nhận và một bên là sự nhận thức. Khi cảm nhận được 

một xúc cảm nào đó - tất nhiên là phải đầy đủ ý nghĩa của nó - thì các bạn cũng sẽ hoàn toàn 

hòa nhập với xúc cảm đó, đồng thời một sự nhận thức hòa nhập cũng sẽ hiện ra cùng lúc với 

xúc cảm đó, không mảy may khác biệt nào với chính xúc cảm đó (thí dụ phát động lòng từ bi 

trong khi thiền định và cảm nhận được nó một cách đích thật, thì sự nhận thức của mình về xúc 

cảm đó, về lòng từ bi đó, cũng sẽ phát lộ và hòa nhập với sự cảm nhận đó của mình, biến mình 

trở thành một với chính lòng từ bi đó. Chúng ta thường nghe nói đến "chánh niệm" thế nhưng 

dường như không mấy ai giải thích được "chánh niệm" là gì. Trên đây nhà sư Sangharakshita 

định nghĩa thật rõ ràng thể dạng "nhận thức" đó trong tâm thần mình). Đó là một thể dạng rất 

cao, một thể dạng rất khó hình dung, trừ phi chính mình cảm nhận được nó. Thể dạng đó không 

nhất thiết là một sự nhận thức "về" sự cảm nhận, cũng không phải là một sự nhận thức "với" sự 

cảm nhận, mà đúng hơn là một sự nhận thức "bên trong" sự cảm nhận, cũng có thể nói là một 

sự nhận thức nằm ở trung tâm của sự cảm nhận (hãy trở lại với thí dụ trên đây là khi nào phát 

động được lòng từ bi trong lúc đang hành thiền thì chính con người của mình cũng sẽ trở thành 

sự cảm nhận từ bi đó, từ bên trong chính nó. Cảm nhận được Hiện Thực và trở thành Hiện 

Thực từ bên trong chính nó).   
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 Ba cấp bậc của sự cảm nhận và nhận thức là : 1) sự cảm-nhận phi-nhận-thức, tức là thể 

dạng [tâm thần] thông thường của chúng ta; 2) sự nhận-thức "phi-cảm-nhận" hay gần như "phi-

cảm-nhận" (gần như "phi-cảm-nhận" có nghĩa là chỉ thoáng nhận biết được các cảm nhận của 

mình thế nhưng không thật sự ý thức một cách chính xác và rõ rệt về các sự cảm nhận đó, nói 

một cách khác là không hoàn toàn xao lãng, nhưng cũng không phải là sự chú tâm đúng nghĩa 

của nó, sự cảm nhận và sự nhận biết có lúc tách rời nhau, mỗi thứ một nơi, nhưng cũng có lúc 

tạm thời kết hợp với nhau), đó là tình trạng [tâm thần] giúp chúng ta thỉnh thoảng bước theo 

con đường tâm linh, nhưng cũng có những lúc đi trệch đôi chút ra khỏi con đường đó; 3) sự 

nhận-thức đi kèm với sự cảm-nhận hay sự cảm-nhận đi kèm với sự nhận-thức [thì cũng vậy], 

cả hai cùng kết hợp chung với nhau thật hoàn hảo. 

 

 Vậy sự nhận thức điên loạn (sai lầm, bấn loạn, vô minh) hiện ra như thế nào? Vì lý do 

nào chúng ta lại không tạo được cho mình sự cảm nhận về chính mình? Chúng ta có thể khẳng 

định rằng điều đó - ít nhất cũng ở một mức độ nào đó - là do nơi bản chất của thời đại mà mình 

đang sống, nhất là tại các nước Tây phương, Người ta thường nói chúng ta sống trong một thời 

đại chuyển tiếp, điều này quả rất đúng. Dù đôi khi chúng ta không ý thức được hết triền dốc 

của sự chuyển tiếp đó thẳng đứng đến đâu và sự hung hãn của nó mãnh liệt đến mức độ nào, 

thế nhưng nó cũng hàm chứa một tiềm năng thật quý giá (trong sự chuyển tiếp xã hội  đôi khi 

xảy ra những sự biến động thật kinh hoàng, thế nhưng sự chuyển tiếp đó cũng mang lại một 

niềm hy vọng, một sự đổi mới nào đó). Vô số các giá trị truyền thống đã bị sụp đổ, khiến chúng 

ta không còn phân biệt được chính xác điều nào là tốt, điều nào là xấu. Chúng ta không còn biết 

phải sống và phải hành xử như thế nào trong cuộc sống. Ý niệm của chúng ta về cá tính 

(identity/thể tính, thể chất) con người vì thế cũng trở nên mơ hồ, tạo ra một thứ cảm tính âu lo 

lan tràn cùng khắp (những gì trên đây không phải là "lạc đề" trong khi đang tìm hiểu các thể 

dạng tâm thần của một cá thể, mà là một sự mở rộng nhằm nói lên sự xao lãng và mất định 

hướng của chúng ta trong một xã hội biến đổi quá nhanh, nhất là tại các nước Tây phương. 

Truyền thống và các tín ngưỡng lâu đời tại các nơi này suy sụp một cách thảm hại, khiến con 

người không còn biết là phải hành xử như thế nào trong cuộc sống. Tuy nhiên trong các xã hội 

Tây phương dường như cũng thấy phát triển  một tinh thần tự do, dân chủ và nhân bản rất cao, 

kín đáo hơn là sự ảnh hưởng của tinh thần Phật giáo ngày càng gia tăng trong các nước Tây 

phương. Phải chăng đây là "tiềm năng quý giá" mà nhà sư Sangharakshita muốn nêu lên? 

Trong bài giảng thứ 6 tiếp theo dưới đây, nhà sư này sẽ đề cập trực tiếp hơn về vấn đề trên đây 

và sẽ  phân tích các thể dạng tâm thần của chúng ta khi bước vào con đường Phật giáo).  

 

 Dầu sao tôi cũng không cố ý đặt nặng các yếu tố của thời đại mà chúng ta đang sống 

(cuộc sống tân tiến ngày nay lôi cuốn chúng ta vào một sự xao lãng khủng khiếp). Tôi chỉ muốn 

nhìn thật gần vào một vài yếu tố cấp bách hơn, tạo ra cho chúng ta một sự nhận thức điên loạn. 

Trong phần dưới đây (bài giảng số 6)  tôi sẽ nêu lên ba cấp bậc nhận thức về cái tôi là: sự nhận 

thức về thân thể, sự nhận thức các cảm giác và xúc cảm, và sự nhận thức tư duy. Tiếp theo, và 

cũng theo cách phân tích như trên đây, chúng ta sẽ đề cập về ba cấp bậc "cảm nhận" và ba cấp 

bậc "phi-cảm-nhận" về cái tôi.   
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Bài 6 

 

Ba cấp bậc cảm-nhận và phi-cảm-nhận về chính mình 
 

 

 

 Trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu sự phi-cảm-nhận về thân xác. Có nhiều lý do tại sao thể 

dạng này lại được nêu lên trước nhất. Một trong số các lý do đó và cũng là lý do quan trọng 

nhất là sự cố tình chối bỏ không chịu cảm nhận một cách trung thực các cảm giác trên thân thể 

mình, nhất là đối với các thứ cảm giác tính dục. Sự chối bỏ đó thường là do sự giáo dục sai lầm 

từ lúc thơ ấu. Chẳng hạn như trường hợp của những người được giáo dục dựa vào các ý niệm 

hay cảm tính mập mờ cho rằng - vì một lý do nào đó - thân thể là một đìều xấu hổ, hoặc ít  ra 

cũng không được cao quý và đáng kính như tâm thức. Điều đó cũng chẳng khác gì như người 

ta nhồi vào đầu một số người ý nghĩ cho rằng các cảm giác tính dục là tội lỗi. Tất cả các ý nghĩ 

hay cảm nghĩ đó là di sản của Ki-tô giáo (tội tổ tông do ông Adam và Bà Eva để lại). Dù rằng 

dưới nhiều khía cạnh - và không một chút nghi ngờ nào cả - chúng ta đã vượt thoát được Ki-tô 

giáo, hoặc ít nhất cũng là các giáo điều Ky-tô và sự quản lý của hàng giáo phẩm, thế nhưng 

cách suy nghĩ đó vẫn còn ảnh hưởng rộng rãi và tiếp tục mang lại thật nhiều điều tai hại. Chúng 

ta có thể cho rằng một trong các công trình khảo cứu giá trị nhất của Wilhelm Reich (1897-

1957, là một bác sĩ tâm thần và phân tâm học nổi tiếng, và cũng là khảo cứu gia đầu tiên trong 

ngành "tâm lý sinh học và xã hội học"/psychosociobiology. Người ta biết đến ông nhiều nhất 

qua các công trình nghiên cứu của ông về ngành tính dục học/sexology) là đã nghiên cứu toàn 

bộ vấn đề này và nêu lên thật rõ ràng là nếu ức chế các cảm giác thích thú trên thân thể lúc ấu 

thời, thì đến khi trưởng thành có thể sẽ gặp phải tình trạng phủ nhận và khước từ toàn bộ sức 

sống của chính mình (sự "đòi hỏi" tính dục - nói theo Phật giáo là sự "thèm khát" tính dục - là 

một xu hướng bản năng, một sự thúc dục mang tính cách "bẩm sinh". Sự thúc dục đó là động 

lực cần thiết góp phần vào sự tồn vong của giống người, đối với các loài sinh vật khác cũng 

vậy, các côn trùng nhỏ bé kể cả các sinh vật đơn bào cũng không tránh khỏi bản năng truyền 

giống. Bản năng đó rất mạnh, chi phối và trói buộc con người trong thế giới hiện tượng. Một 

số tín ngưỡng xem sự thúc dục của bản năng truyền giống là tội lỗi. Ngày nay nhiều người giàu 

có, quyền thế, kể cả một số nguyên thủ quốc gia nếu không kềm chế được bản năng truyền giống 

của mình thì cũng sẽ bị luật pháp trừng trị, dư luận chê cười. Thời xưa trong lịch sử Trung 

quốc mỗi vị hoàng đế chính thức có quyền được hưởng sự hầu hạ của 3000 cung phi mỹ nữ. 

Đó là một vài hình thức lạm dụng uy quyền của mình. Đối với những người tu hành trong các 

tín ngưỡng Tây phương, thì sự đè nén tính dục là một lý tưởng giúp mình vượt lên trên kẻ khác, 

thế nhưng đôi khi trong số họ cũng có một vài người ngã gục trước thứ tội lỗi rất hấp dẫn đó 

và lý tưởng cao cả đó, khiến mang lại không biết bao nhiêu đổ vỡ cho cá nhân mình và cả tín 

ngưỡng của mình. Đối với Phật giáo tính dục - hay bản năng truyền giống - không phải là một 

thứ tội lỗi, mà chỉ là một thứ chướng ngại thật to lớn trên đường tu tập, chướng ngại đó trước 

mắt là sự bon chen, chê cười và dèm pha trong xã hội, tiếp theo đó là các thứ khổ đau gây ra 

bởi các sự "giao du" của mình, và sau cùng, sâu xa và nặng nề hơn nữa, là sự trói buộc và 
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vướng mắc triền miên trong thế giới hiện tượng tức là cõi luân hồi. Trong Phật giáo có nhiều 

giới luật giúp người tu hành - kể cả những người thế tục - chủ động các sự thúc dục bản năng 

của mình trên cả hai phương diện: đạo đức xã hội và cả "tâm lý" và "triết học", tức là xem tính 

dục, qua các cảm nhận giác cảm, không những phù du và vô nghĩa mà còn mang lại sự "bất-

toại-nguyện" tạo ra tình trạng "thèm khát" triền miên, và đó chính là nguyên nhân sâu xa nhất, 

chủ yếu và hiển nhiên nhất trói buộc con người bất tận trong thế giới hiện tượng). 

 

 Cấp bậc thứ hai mà chúng ta sẽ đề cập là thể dạng phi-cảm-nhận về các cảm giác và xúc 

cảm của mình. Sự phi-cảm-nhận đó sẽ hiện ra qua nhiều thể dạng khác nhau. Chẳng hạn như 

trường hợp chúng ta được răn dạy là phải xem một số xúc cảm nào đó là nguy hại, không được 

đồng lõa với chúng, nhất là đối với các thứ xúc cảm tiêu cực. Người ta cũng có thể sẽ dạy bảo 

chúng ta phải tin rằng sự nổi nóng là tai hại. Vì thế nên mỗi khi nổi nóng vì một lý do nào đó, 

thì chúng ta sẽ cảm thấy mình mang tội. Do vậy nên mỗi khi nổi nóng thì đôi khi chúng ta cũng 

cố gắng tìm cách tự bào chữa cho rằng mình không hề nổi nóng. Chúng ta gạt bỏ điều đó không 

chấp nhận là mình nổi nóng. Nói một cách khác là mình đè nén các cảm giác của mình: không 

chấp nhận các cảm nhận ấy là của mình (tức là thể dạng phi-cảm-nhận nói đến trên đây), hậu 

quả là sự cảm nhận đó bị chôn vùi thật sâu kín [bên trong tâm thức mình] (các xúc cảm tiêu cực 

bị ức chế bên trong chính mình, nằm sâu trong tiềm thức mình). 

 

 Cũng có thể xảy ra trường hợp chúng ta cảm nhận được một thứ xúc cảm nào đó, thế 

nhưng một người nào khác có uy quyền đối với mình, thì lại bảo rằng mình không hề cảm nhận 

một thứ xúc cảm nào như thế cả. Thí dụ lúc ấu thời, chúng ta không thích em gái của mình - 

chuyện này cũng có thể là chuyện bình thường trong cuộc sống gia đình - thế nhưng mẹ hay 

cha mình thì lại bảo với mình như sau: "Tất nhiên là con thương nó. Con thương nó vì nó là em 

gái của con". Trong bối cảnh đó chúng ta không còn biết là phải đứng vào vị trí nào nữa. Chúng 

ta cảm nhận được một thứ cảm tính nào đó, thế nhưng người khác thì lại bảo rằng mình không 

hề có một cảm tính nào như vậy cả. Không những người khác chỉ đơn giản bào mình không 

được phép tạo ra cho mình sự cảm nhận đó mà còn cho biết là mình không hề tạo ra cho mình 

một sự cảm nhận nào như thế (điều đó sẽ mang lại cho mình một sự hoang mang, nếu mở rộng 

hơn nữa thì chính trị và tuyên truyền đôi khi nêu lên những điều trái ngược với các sự cảm 

nhận của mình, thế nhưng những người cầm quyền thì vẫn cứ cho rằng những lời tuyên truyền 

và những câu tuyên bố chính trị đó là đúng với sự thật, vì thế mình phải đè nén các sự cảm 

nhận riêng của mình, và các cảm nhận đó sẽ trở thành những sự ức chế thật sâu kín bên trong 

chính mình. Đó là thể dạng phi-cảm-nhận thuộc cấp bậc thứ hai của sự nhận thức điên loạn. 

Thể dạng đè nén, ức chế hay phi-cảm-nhận đó, tức là sự nhận thức điên loạn đó, sẽ tạo ra cho 

chúng ta một cuộc sống không thật, đầy hoang mang và lo sợ thật sâu kín, thế nhưng chúng ta 

thì lại không hề ý thức được điều đó. Chạy theo các sự sinh hoạt ồn ào trong cuộc sống thường 

nhật chỉ là cách vùi lấp sâu kín thêm các sự hoang mang và lo sợ phi-cảm-nhận bên trong chính 

mình. Tình trạng đó rất nguy hiểm, không những không cho phép chúng ta phát huy một sự chú 

tâm đúng đắn cần thiết trong việc thiền định, mà còn là một quả bom nổ chậm có thể tàn phá 

mình và kẻ khác một lúc nào đó).         

 



40 

 

 

 Chúng ta hãy nêu thêm một thí dụ khác, một người mẹ dạy cậu con trai nhỏ của mình 

không nên sợ bóng tối "bởi vì các đứa bé trai chẳng bao giờ biết sợ bóng tối là gì". Đứa bé tất 

nhiên muốn mình phải là một đứa bé can đảm, bèn tìm cách gạt bỏ sự sợ hãi đó ra khỏi tầm 

nhìn của mình - sự sợ hãi đó hóa thành một sự đè nén [bên trong tâm thức]. Đứa bé không còn 

cảm nhận sự sợ hãi đó một cách ý thức nữa, thế nhưng sự sợ hãi đó cũng có thể sẽ hiện lên với 

nó trong các giấc mơ hay các cơn ác mộng. Chúng ta lại nêu thêm một thí dụ nữa, chẳng hạn 

như trường hợp một đứa bé thốt lên: "Tôi muốn giết cha tôi", thế nhưng người mẹ thì lại bảo: 

"Không được làm như vậy, con không được phép mong muốn điều đó. Không có ai lại mong 

muốn giết cha mình cả". Hoặc trong một trường hợp khác, một đứa bé trai hay gái không thích 

ăn bánh mì nâu (brown bread/pain bis/loại bánh mì có nhiều cám), thế nhưng người mẹ thì lại 

bảo: "Con phải thích chứ, con phải ăn bánh mì nâu, bởi vì nó rất tốt cho con". Cả hai trường 

hợp trên đây đều tạo ra sự lẫn lộn (confusion/mập mờ, dễ nhầm lẫn) và một sự trấn áp nào đó 

(repression/một sự đàn áp, bắt buộc hay kềm chế). Trong cảnh huống đó đứa bé sẽ trở nên bấn 

loạn thần kinh trước các xúc cảm của mình.   

 

 Hậu quả của những gì trên đây sẽ có thể tạo ra các ảnh hưởng lâu dài trong cuộc sống 

[của một cá thể]. Trên thực tế, các sự bấn loạn đó không những sẽ còn tiếp tục tác động mà còn 

được các nguyên nhân khác xen vào làm cho chúng trở nên sâu đậm hơn (trong cuộc sống có 

thể xảy ra các biến cố hay cơ duyên khiến cho những sự bấn loạn sâu kín đó bên trong chính 

mình trở nên gay gắt hơn). Khi lớn thêm, chẳng hạn như vào lúc vị thành niên, chúng ta bổng 

dưng cảm thấy mình không thích ra ngoài chẳng hạn (không thích giao du, hoặc đi đây đi đó), 

chúng ta quả quyết rằng mình thích như vậy, lý do là tất cả mọi người - theo sự suy nghĩ của 

mình - đều thích (các cảm tính hay phản ứng ngược lại với người khác đôi khi là hậu quả tạo 

ra bởi các sự áp bức của người lớn khi còn ở tuối ấu thơ).  Ở một cấp bậc cao hơn (tinh tế hơn 

chuyện không thích ra ngoài hay đi đây đi đó) chúng ta có thể khám phá ra là mình hoàn toàn 

không cảm thấy một chút xúc động nào trước một tác phẩm (một bức tranh, một pho tượng, 

một bản nhạc, một bài thơ v.v.) của một nghệ sĩ lừng danh nào đó. Chúng ta hoàn toàn dửng 

dưng trước tác phẩm của người nghệ sĩ đó, thế nhưng tất cả bạn hữu của mình, trong số họ có 

những người rất thông minh, thì lại xúc động trước tác phẩm ấy. Họ vô cùng say mê tác phẩm 

đó. Thế nhưng tại sao chỉ có riêng mình là cho rằng tác phẩm ấy tại sao lại có thể tồi đến thế 

được. Rốt cuộc chính mình cũng phải [bắt buộc] cảm thấy say mê tương tự như bạn hữu của 

mình (tạo thêm cho mình một sự bấn loạn sâu kín khác). Thiết nghĩ đến đây cũng là đủ, không 

cần phải nêu thêm các thí dụ khác nữa, kết quả sau cùng là mình sẽ rơi vào tình trạng bấn loạn 

thần kinh đối với các cảm tính vá xúc cảm của chính mình - chỉ ít hay nhiều mà thôi.  

 

 Cấp bậc thứ ba là thể dạng phi-cảm-nhận về tư duy. Điều đó không có nghĩa là chúng 

ta không hội đủ khả năng để cảm nhận các tư duy của mình, mà là vì mình không tạo được cho 

mình một tư duy nào cả. Chẳng qua là vì trong cuộc sống có quá nhiều tác nhân ngoại lai xen 

vào - nào là cha mẹ, thầy cô, các cơ quan truyền thông, v.v - áp đặt cho mình những gì mà theo 

đó mình phải suy nghĩ. Những thứ đó không hề mang lại cho chúng ta các thông tin (các sự 

hiểu biết) cần thiết cũng như các sự kiện mà chúng ta cần tìm hiểu - mà chỉ toàn là những gì 

khác hẳn (những gì mà người ta thường dạy bảo mình và muốn mình phải hiểu theo như thế, 

hoàn toàn khác hẳn với "thông tin" và "thực tế", đó chỉ là những gì mang dụng ý rõ rệt, chẳng 
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hạn như quảng cáo, tuyên truyền, khẩu hiệu, các báo chí tả phái hay hữu phái, v.v.). Các tác 

nhân đó (cha mẹ, thầy cô, cơ quan truyền thông, chính trị...) còn áp đặt cho chúng ta các sự 

thẩm định có sẵn, chẳng hạn như: "Cái này tốt, cái kia xấu, cái này đúng cái kia sai, v.v.". Báo 

chí, radio, truyền hình đưa ra các tin tức đã được chọn lựa trước và mang hậu ý rõ rệt. Các cơ 

quan đó bắt chúng ta phải suy nghĩ về tất cả mọi thứ đúng theo sự mong muốn của những người 

quản lý các cơ quan ấy. Trong khi đó thì chúng ta lại không mấy khi nhận biết được rõ ràng các 

ý đồ ẩn chứa bên trong các thông tin ấy, kể cả một số các trường hợp thật lộ liễu.    

 

 Sau khi nêu lên các thể dạng tâm thần trên đây, chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu - ít nhất 

cũng được một phần nào - xem tâm thức của phần đông chúng ta thuộc vào thể loại nào. Chúng 

ta [thường xuyên] bị bấn loạn thần kinh về chính mình (nếu độc giả nghĩ rằng thuật ngữ "bấn 

loạn thần kinh"/"alienated" nói lên một tình trạng quá đáng đối với trường hợp của mình thì 

cũng có thể thay vào đó bằng các thuật ngữ quen thuộc hơn, chẳng như "hoang mang", "xao 

lãng" hay "vô minh". Thật vậy, theo Phật giáo chúng ta không mấy khi sáng suốt như mình vẫn 

tưởng): bấn loạn thần kinh về thân xác mình, bấn loạn thần kinh về các cảm tính và xúc cảm 

của mình, và sau hết là bấn loạn thần kinh về tư duy của mình (câu ngắn gọn này cho thấy sự 

minh mẫn vá sáng suốt khác thường của nhà sư Sangharakshita, đồng thời cũng cho thấy tình 

trạng lầm lẫn thường xuyên đối với thân xác, các cảm nhận và cả tâm thần mình). Thế giới, 

thời đại, xã hội, cha mẹ, những người dạy dỗ chúng ta đã tạo ra cho chúng ta tình trạng đó - về 

phần chúng ta thì chúng ta cứ tiếp tục hành xử đúng theo như vậy. Chúng ta không hề cảm nhận 

được chính mình. Thế nhưng con người của chính mình thì lại là một thứ gì đó mà mình cần 

phải nhận biết được nó một cách trung thực hầu giúp mình chấp nhận nó và hòa nhập với nó 

(tu tập Phật giáo là trở về với mình, bên trong chính mình, với con người đích thật của mình. 

Phóng tâm ra bên ngoài để cầu xin, van vái, tụng niệm liên miên, thì chỉ là cách giúp mình tạm 

thời bớt hoang mang và lo sợ, nếu nói theo nhà sư Sangharakshita thì đấy là cách nâng tri thức 

của mình lên một cấp bậc tâm linh cao hơn so với cấp bậc tri thức thông thường và bình dị của 

mình mà thôi). Chúng ta có thể so sánh sự kiện trên đây với một tảng băng (iceberg) trong đại 

dương, chỉ có một phần rất nhỏ của tảng băng là trồi lên khỏi mặt nước, phần còn lại to lớn hơn 

nhiều thì chìm sâu dưới nước. Cũng vậy, cái tôi của mình khá to lớn tương tự như phần khối 

băng chìm bên dưới mặt sóng, phần còn lại của con người mình mà mình dùng để cảm nhận, 

hoặc tiếp nhận các sự cảm nhận, hoặc có quyền sử dụng để cảm nhận, thì cũng chỉ tương tự như 

phần trồi lên khỏi mặt biển của khối băng, có nghĩa là rất nhỏ, trong nhiều trường hợp thì chỉ 

bé tí xíu mà thôi.  

 

 Đó cũng chính là tình trạng bấn loạn thần kinh của một số người trong chúng ta khi mới 

bắt đầu bước vào con đường Phật giáo. [Sau đó] nhờ Phật giáo chúng ta học hỏi được đủ mọi 

thứ thật tuyệt vời, một trong những thứ tuyệt vời đó là sự chú tâm. Những gì mà người ta giảng 

dạy cho mình về sự chú tâm dường như cũng chỉ đơn giản là cách khuyên chúng ta đứng ra xa 

với chính mình - nhất là đối với các thứ xúc cảm tiêu cực - và không nên cảm nhận bất cứ một 

thứ gì cả, mà chỉ cần quan sát chính mình, tương tự như nhìn vào một người nào khác vậy (nói 

một cách quen thuộc hơn là "không bám viu vào bất cứ thứ gì, kể cả các xúc cảm trong tâm 

thức mình", nhà sự Sangharakshita cho đó là một sự sai lầm, bởi vì chú tâm là một sự ý thức 

chính xác và trung thực về mình, về hiện thực và sự hiện hữu của chính mình. Nhà sư này sẽ 
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còn giải thích thêm về điểm này trong một phân đoạn khác dưới đây). Tất nhiên chúng ta rất 

thán phục những lời giảng dạy đó của họ, bởi vì với thể dạng điên loạn [lúc ban đầu] của mình 

thì mình khó tránh khỏi xem các điều ấy là đúng và phù hợp với mình. Và cứ thế mà mà mình 

luyện tập sự chú tâm - hay ít ra cũng là những gì mà mình gọi là sự chú tâm. Chúng ta tập thụt 

lùi lại trước các tư duy của mình, thụt lùi lại trước các cảm tính của mình; tìm cách đẩy chúng 

ra "nơi khác" và nhìn chúng từ "đằng xa". Chín phần mười kết quả mang lại từ việc luyện tập 

đó chỉ là cách làm gia tăng thêm sự nhận thức bấn loạn thần kinh của mình mà thôi.  

 

 Hơn nữa khi bước theo con đường Phật giáo chúng ta còn học được nhiều điều tốt đẹp 

khác nữa. Chúng ta học được các sự thèm khát, giận dữ và sợ hãi là các thể dạng tâm thần nguy 

hại. Người ta khuyên bảo chúng ta phải xem các thứ ấy là "các thể dạng tâm thần bất thuận lợi" 

nhưng không phải là "tội lỗi" (sin/péché) (nên hiểu chữ "tội lỗi" ở đây theo tinh thần văn hóa 

Tây phương, đó là một hành động đi ngược lại với các quy luật thiêng liêng quy định bởi tín 

ngưỡng), bởi vì đối với Phật giáo thì không có chuyện tội lỗi (theo Phật giáo thì đấy chỉ là các 

hành động sai lầm, u mê hay lầm lẫn, mang tính cách "vô minh"), tuy thế các thể loại tâm thần 

[u mê hay "vô minh"] đó dường như cũng gây ra tai hại không kém gì "tội lỗi", hoặc còn hơn 

thế nữa (các hành động "vô minh" đối với Phật giáo không những có thể gây ra mọi thứ tai hại 

trước mắt mà còn có thể khiển một cá thể rơi xuống các cấp bậc hiện hữu thấp hơn và vướng 

mắc triền miên trong thế giới hiện tượng). Chúng ta học được là phải loại bỏ các thể dạng tâm 

thần bất thuận lợi đó. Chúng ta nghĩ rằng mình thật may mắn được nghe những lời giảng dạy 

ấy - ngay trong lúc đó thì chúng ta cảm thấy rất hài lòng về những lời giảng dạy đó - thế nhưng 

trong lúc [nghe giảng] đó sự hài lòng của mình thật sự ra cũng chưa phải là hoàn toàn đúng. 

Chúng ta nghĩ rằng mình hài lòng vì cho rằng từ đây mình sẽ có thể bắt đấu kéo một tấm màn 

che kín tất cả các xúc cảm của mình và tin rằng các xúc cảm đó sẽ không còn thật sự "ở đó" 

nữa. Điều này thật ra chỉ làm gia tăng thêm sự nhận thức bấn loạn thần kinh của mình mà thôi 

(mình nghĩ rằng đã loại bỏ được các xúc cảm tiêu cực sau khi nghe giảng, thế nhưng thật ra 

thì chúng vẫn còn nguyên trong tâm thức mình, chúng chỉ bị đè nén và chôn vùi, chờ các cơ 

duyên thuận lợi để bùng lên. Đoạn trên đây rất tế nhị, tu tập không phải là cách tách các sự 

cảm nhận của mình ra khỏi chính mình mà phải ý thức được chúng, chấp nhận chúng, khơi 

động chúng để tìm hiểu... chính mình).     

 

 Sau đó, khi bắt đầu học hỏi trong kinh sách thì chúng ta sẽ thấy có một thứ giáo lý gọi 

là anatman (tiếng Pa-li là anatta), có nghĩa là không có cái tôi (vô ngã). Ở vào giai đoạn chập 

chững này nếu may mắn có một nhà sư Á-đông bên cạnh tươi cười nói với mình là theo Phật 

giáo thì không có cái tôi, đấy chỉ là một thứ ảo giác mà thôi. Nhà sư này còn cho biết thêm là 

chỉ cần nhìn thật kỹ thì chúng ta tất sẽ phải nhận thấy chẳng có cái tôi nào trong đó cả, nếu tin 

có cái tôi thì đấy là một sự sai lầm thật to lớn. Chúng ta rất thích các lời thuyết giảng này. Sở 

dĩ chúng ta hài lòng về những lời giảng dạy đó là vì lúc mới bắt đầu luyện tập về cái mà chúng 

ta gọi là sự chú tâm thì chúng ta cảm thấy mình không được thật (unreal/irréel) gì cho lắm (độc 

giả có thể xem lại đoạn trên đây về sự luyện tập về sự chú tâm bằng cách tách rời mình ra khỏi 

các xúc cảm và các sự cảm nhận của mình, nói một cách khác là không được bám víu vào bất 

cứ thứ gì kể cả những gì hiện ra trong tâm thức mình ). Đối với chúng ta, qua sự cảm nhận về 

tính cách không thật đó của mình, thì dường như mình cũng bắt đầu cảm nhận được sự thật về 
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"không có cái tôi" (tính cách "vô ngã" của chính mình). Nói một cách khác là chúng ta nghĩ 

rằng mình đã bắt đầu phát huy được khả năng "Quán thấy xuyên thấu của Nội Tâm" 

(Penetrating Inner Vision tức là sự quán thấy sắc bén và sâu sắc mang lại bởi phép thiền định 

vipassana, kinh sách tiếng Hán gọi là "thiền minh sát"). [Tiếc thay] nhà sư Đông phương [nói 

đến trên đây] không có một ý niệm nào về các sự sai lầm mà người Tây phương thường vướng 

phải, nên cứ tươi cười, và biết đâu cũng có thể sẽ khuyến khích chúng ta cứ tiếp tục suy nghĩ 

như thế (tức là tiếp tục đẩy xa thêm sự hiểu biết sai lầm của mình về khái niệm vô ngã bằng 

cách xem mình là không thật). Thêm một lần nữa, kết quả mang lại là chúng ta ngày càng thêm 

bấn loạn thần kinh. Vấn đề ở đây không phải là giáo huấn [không có cái tôi/vô ngã] tự nó là 

một sự sai lầm, mà chỉ vì chúng ta áp dụng không đúng cách, hoặc vì phần đông các vị thầy Á-

đông, kể cả một số các vị thầy Tây phương, không hề chú ý đúng mức đến khía cạnh tâm lý 

học phương Tây, nên đã áp dụng sai [về khái niệm này]. Giáo huấn [không có cái tôi/vô ngã] 

hoàn toàn đúng trên phương diện triết học siêu hình. Điều đó có nghĩa là trong lãnh vực siêu 

hình thì cái tôi cá nhân (the individual self/le soi individuel) không hề có. Thế nhưng chúng ta 

thì lại không tìm hiểu khái niệm này trên phương diện siêu hình (tức là triết học) mà chỉ duy 

nhất nắm bắt nó trong lãnh vực tâm lý (chúng ta không nhận thức được vô ngã trên phương 

diện triết học mà chỉ cảm nhận nó trên phương diện tâm lý xuyên qua sự vận hành của não bộ 

và tâm thức mình mỗi khi "cảm thấy" con người của mình không được thật gì cho lắm - trong 

khi đó thì mình rất thật qua các sự cảm nhận và nhận thức của mình. Đức Đạt-lai Lạt-ma 

thường nói cứ thử véo vào cánh tay mình xem có đau hay không! Nói một cách khác là chúng 

ta không "nhận thức" sự trống không của cái tôi của mình qua sự "nhận thức phi-cảm-nhận", 

mà chỉ "cảm nhận" sự trống không đó về cái tôi của mình qua sự vận hành của não bộ và của 

tâm thức mình xuyên qua các sự "cảm nhận phi-nhận-thức" của mình. Khi nào kết hợp được cả 

hai thể dạng tâm thần trên đây - "nhận thức trên phương diện siêu hình" và "cảm nhận trên 

phương diện tâm lý" - thì khi đó chúng ta mới có thể hòa nhập được với thể dạng không có cái 

tôi của chính mình dưới hình thức một sự quán thấy sâu xa mang lại từ phép thiền định 

vipassana. Sự nhận xét trên đây của nhà sư Sangharakdhita thật hết sức tinh tế, sâu sắc và 

tuyệt vời, xin chắp tay bái phục). Đấy là cách làm phát sinh ra mọi thứ tai hại (hiểu sai về khái 

niệm vô ngã bằng cách xem mình là không thật sẽ tạo ra một thái độ hành xử chối bỏ các sự 

cảm nhận và nhận thức của mình, kể cả sức sống và sự hiện hữu của chính mình. Ngược lại 

nếu cảm-nhận được cái tôi rất thật trên phương diện tâm lý, nhưng lại phi-nhận-thức về sự 

trống không của nó trên phương diện triết học, thì có thể khiến mình rơi vào tình trạng bám víu 

vào đủ mọi thứ).    

 

 Đấy là nguyên nhân làm phát sinh một hình thức tu tập giả tạo (pseudo-spirituality/một 

hình thức tâm linh mạo nhận) thật lạ lùng trong vài giới Phật giáo. Nói chung đó là những kẻ 

tìm cách tỏ ra là mình rất chú tâm, khép cửa khe khẽ,  hoặc vào một ngày mưa dầm thì chùi 

chân cẩn thận trước khi bước vào nhà. Họ không hề nổi giận - hoặc ít ra cũng không để lộ cơn 

giận của mình. Họ chủ động thật giỏi, luôn giữ được sự bình tĩnh. Thế nhưng dường như họ đã 

chết một phần nào đó [từ bên trong họ]: họ không có vẻ gì là đang sống cả. Họ đè nén sức sống 

của mình, phát huy một sự nhận thức lạnh buốt và nhiễu loạn (a cold and alienated awareness) 

(đây là cách mà nhà sư Sangharakshita nêu lên trường hợp của một số người tu hành cố tình 

tạo cho mình một phong thái đạo mạo, nghiêm trang, thanh thoát. Thế nhưng đấy chỉ là các 
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thứ màu mè giả tạo, phản ảnh một sự chú tâm hời hợt, họ quên mất sực sống đích thật của mình 

qua các cảm nhận và nhận thức bên trong chính mình. Hãy nhìn vào Đức Đạt-lai Lạt-ma thì 

chúng ta sẽ thấy Ngài luôn tươi cười, hân hoan và hóm hỉnh, tràn đầy sức sống và tình thương 

yêu). Họ không phát huy được sự nhận thức hòa nhập đích thật, có nghĩa là bên trong sự nhận 

thức hòa nhập đó khả năng nhận thức và nguyên tắc sống cả hai thứ phải cùng "hợp nhất" với 

nhau.    

 

Phát huy sự nhận thức hòa nhập 

 

 Đến đây một thắc mắc khác sẽ hiện ra: vậy phải làm thế nào để phát huy sự nhận thức 

hòa nhập (kết hợp hay hội nhập/integrated awareness)? Nếu muốn phát huy sự nhận thức hòa 

nhập thì trước hết phải nắm bắt được - ít nhất là trên phương diện lý thuyết - những gì đang 

hiện ra [với mình]; có nghĩa là phải nhận biết được sự khác biệt giữa sự "nhận thức điên loạn" 

và sự "nhận thức hòa nhập". Chúng ta phải lùi lại và khởi sự từ các bước đầu tiên để tháo gỡ 

các sự sai lầm (các sự lầm lẫn và hiểu lầm) do mình gây ra cho mình - hoặc do người khác tạo 

ra cho mình. Chúng ta phải để cho các cảm nhận về con người của mình tự chúng hiện lên. Nếu 

chẳng may bị lạc hướng (bị xao lãng, không nhận thấy được các cảm nhận đích thực về mình) 

hoặc nếu các sự nhận thức điên loạn phát sinh, dù ở một cấp bậc nào cũng vậy, thì phải quay 

lại từ đầu để tập cảm nhận trở lại chính mình. Chúng ta phải tập cảm nhận thân thể mình, tập 

cảm nhận các cảm giác và các xúc cảm bị đè nén của mình, tập suy nghĩ về tư duy của mình, 

phải nhìn thẳng vào tất cả các thứ ấy. Điều này không phải dễ, nhất là đối với những người 

trọng tuổi, bởi vì một số các cảm tính của họ đã bị chôn vùi quá sâu, khó có thể khơi động trở 

lại (nếu trọng tuổi nhưng tâm thần minh mẫn, trí nhớ tốt và nhiều kinh nghiệm sống, nhất là 

thường xuyên biết tìm hiểu mình, thì đó sẽ là các điều kiện thuận lợi giúp mình nhận thấy dễ 

dàng hơn các nguyên nhân sâu xa tạo ra các sự lầm lẫn của mình trong quá khứ). Đôi khi cũng 

phải cần đến sự trợ giúp của các chuyên gia trong lãnh vực này (các nhà tâm lý học hay phân 

tâm học chẳng hạn). Đôi khi cũng phải làm cho các cảm tính [sâu kín] đó của mình trồi lên và 

phát lộ ra bên ngoài (qua tác ý trong tâm thức, ngôn từ và động tác trên thân thể). Điều đó 

không có nghĩa là đồng lõa với chúng (làm sống lại một sự giận dữ hay một mối hận thù đã từ 

lâu), mà chỉ là cách đưa chúng dần dần hiện ra trong môi trường bên ngoài với tất cả sự khéo 

léo và thận trọng, hầu giúp mình cảm nhận và ý thức được chúng, đấy là cách giúp mình bắt 

đầu biểu lộ trở lại tổng thể con người của mình, [nói một cách khác là] làm hiển lộ chính mình 

qua tổng thể của nó: [điều đó có nghĩa là] chúng ta sẽ cảm nhận được những gì mà người ta gọi 

là tốt, những gì mà người ta gọi là xấu, những gì mà người ta gọi là cao quý, những gì mà nguời 

ta gọi là tồi tệ, tất cả gồm chung trong một tổng thể sinh động là con người của chính mình 

(không giấu giếm gì cả). Khi nào làm được như thế - có nghĩa là đúng với phương cách giúp 

mình cảm nhận được toàn thể con người của mình một cách thật sự và sinh động - thì khi đó 

chúng ta mới có thể bắt đầu luyện tập về sự chú tâm được, và việc luyện tập đó của mình mới 

có thể mang lại kết quả được (khi nào chưa giải tỏa được các sự đè nén và ức chế sâu kín bên 

trong tâm thức mình, thì khi đó chúng ta vẫn chưa có thể phát huy được một sự chú tâm đúng 

nghĩa của nó): và đó cũng là cách tạo ra cho mình một sự nhận thức hòa nhập - hay toàn diện 

(integrated wareness/"chánh niệm", một sự kết hợp hoàn hảo giữa sự "cảm nhận" toàn diện về 
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con người của mình và sự "nhận thức" sâu xa về hiện thực, trong đó gồm có cả sự hiện hữu của 

chính mình).  

 

(Các chữ "chánh niệm" trong kinh sách tiếng Hán, mindfulness trong tiếng Anh và pleine 

conscience trong tiếng Pháp có nghĩa khá tương đương với nhau. Nhà sư Sangharakshita thì 

gọi thể dạng tâm thức này là intégrated awareness/prise conscience intégrée/sự nhận thức hòa 

nhập hay hội nhập, có nghĩa là "sự cảm nhận" (experience) và "sự nhận thức" (awareness) cả 

hai cùng kết hợp và hòa nhập với nhau, chẳng hạn như "cảm nhận" được một xúc cảm hiện ra 

trong tâm thức mình thì cùng lúc mình cũng "nhận thức" được sự hiện hữu của nó và cả sự 

trống không/shunyata của nó và của cả sự cảm nhận đó của chính mình. Sự hòa nhập giữa sự 

"cảm nhận" và sự "nhận thức" đó là một sự "trực nhận" hiện lên với mình một cách thật tự 

nhiên, người ta thường gọi đó là một sự nhận biết "trực giác", hoặc đôi khi cũng được hiểu và 

được gọi là "chánh niệm"/正念, thế nhưng thuật ngữ tiếng Hán này tương đối tối nghĩa: chữ 

"niệm" trong tiếng Hán có nhiều nghĩa và trong trường hợp này thì có nghĩa là "nhớ lại" hay 

"ghi nhớ", chữ "chánh niệm" không nói lên được thể dạng tâm thức thăng bằng, bình lặng, tròn 

đầy, nguyên vẹn, trong sáng, thanh thoát, bình thản và sâu sắc mà nhà sư Sangharakshita gọi 

là sự "nhận thức hòa nhập". Dầu sao thể dạng tâm thức đó cũng chỉ phản ảnh một sự chú tâm 

cao độ, một sự "bằng phẳng" và "tĩnh lặng" của tâm thức gọi là samatha, nhưng chưa phải là 

kết quả mang lại từ phép thiền định Phật giáo đúng nghĩa của nó là một sự thăng tiến và quán 

thấy sâu xa và sắc bén về Hiện Thực. Theo Phật giáo thiền định đúng nghĩa của nó phải là cách 

giúp tri thức vượt cao hơn và xa hơn thể dạng tâm thần bằng phẳng đó hầu mang lại cho mình 

một sự hiểu biết vượt bực gọi là vipassana. Độc giả có thể xem lại hai thể dạng tâm thức này - 

samatha và vipassana - trong bài giảng của Đức Đạt-lai Lạt-ma thay cho phần dẫn nhập của 

hai loạt bài này của nhà sư Sangharakshita. Ngoài ra chúng ta cũng có thể tự hỏi tại sao lại 

không áp dụng tích cực hơn phép thiền định Phật giáo vào việc chữa trị các bệnh tâm thần ? 

Thắc mắc này rất thực tế và chính đáng, thế nhưng việc luyện tập thiền định rất khó thực hiện 

đối với một số bệnh nhân kể cả một số người "bình thường" trong chúng ta, bởi vì một khi tâm 

thức vẫn còn xao động, vẫn còn ẩn chứa các sự ức chế và đè nén sâu kín, thì thật hết sức khó 

có thể phát huy được sự chú tâm ở cấp bậc cao nhất của nó là samatha. Tóm lại nếu muốn việc 

luyện tập  thiền định mang lại kết quả cụ thể, thì trước hết phải tạo được một tâm thức tròn 

đầy, minh mẫn, phát huy được một sự chú tâm cao độ. Điều đó cũng chẳng khác gì với một 

người nông dân cày bừa thửa ruộng của mình, lấp các hố sâu, khai thông các vũng nước đọng, 

làm bật gốc cây hoang và cỏ dại, tạo ra một mảnh đất thuận lợi (samatha), trước khi gieo trồng 

(vipassana)).  
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Bài 7 

 

Bốn thể dạng vô biên của tâm thức 
 

 

Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ: 

  

 "Bốn thể dạng hay phẩm tính vô biên của tâm thức" là bốn phép luyện tập thiền định 

nêu lên trong một số bài kinh, đặc biệt hơn hết là kinh Brahma-vihara Sutta (Samyutta 

Nikaya/Tương ưng bộ kinh, SN 46.54), Brahma là  vị Trời trong Ấn giáo, vihara là nơi an trú 

hay thường trú và cũng có nghĩa là một ngôi chùa, một tự viện. Vào thời đại của Đức Phật thì 

vihara có nghĩa là nơi dừng chân hay tạm trú của Tăng đoàn. Bài kinh Brahma-vihara trên đây 

đôi khi cũng được gọi là Metta Suttam (Bài kinh về Lòng nhân ái hay Từ tâm). Ngoài ra cũng 

có một bài kinh khác nói đến khái niệm này và cũng mang cùng một tựa là Brahma-vihara Sutta 

(Anguttara Nikaya/Tăng chi bộ kinh, AN 10.208). Xin lưu ý là tựa các bài kinh là do người sau 

đặt thêm để chỉ các bài giảng của Đức Phật. Nhà sư Sangharakshita mượn tựa của cả hai bài 

kinh trên đây - là Brahma vihara - để gọi "Bốn phẩm tính của tâm thức". Kinh sách Tây phương 

gọi bốn phẩm tính này là Four Immeasurables/Quatres ìncommensurables, kinh sách Hán ngữ 

thì gọi là "Tứ vô lượng tâm" (Từ, Bi, Hỷ, Xả). Phẩm tính thứ nhất trong số bốn phẩm tính này 

là maitri có nghĩa là tình thương yêu, lòng nhân ái hay nhân từ; ba phẩm tính kia là: 

karuna/lòng từ bi; mudita/niềm hân hoan và upeksha/sự thanh thản, bình lặng hay thanh thoát. 

Sở dĩ mạn phép dài dòng là để giúp chúng ta theo dõi dễ dàng hơn bài giảng dưới đây của nhà 

sư Sangharakshita.      

 

Bốn brahma-vihara 

 

Maitri hay tình thương yêu 

 

 Brahma-vihara thứ nhất gọi là maitri (tiếng Pa-li là metta) có nghĩa là tình thương yêu. 

Chữ maitri là tiếng Phạn, bắt nguồn từ chữ mitra có nghĩa là bạn hữu. Theo kinh sách maitri là 

tình thương yêu (thương mến, quý mến) thật chân tình đối với một người bạn tâm giao và thân 

thiết. Các chữ "bạn hữu" (ami) (friend ) và "tình bằng hữu" (amitié) (friendship) trong tiếng 

Pháp ngày nay cũng chỉ nói lên một chút gì đó gọi là "âm ấm" thế thôi, riêng đối với chữ "tình 

bằng hữu" thì cũng chỉ được xem như là một cảm tính khá hời hợt. Thế nhưng tại các nước Á 

đông thì lại khác, maitri hay "tình bằng hữu" (mạn phép xin nhắc lại kinh sách Hán ngữ dịch 

chữ này là "từ") là một cảm tính rất sâu sắc, tích cực, thường được định nghĩa như là niềm ước 

vọng thiết tha không đè nén được, đó là cách ước mong kẻ khác được thật nhiều hạnh phúc và 

an vui, sự mong cầu đó không những chỉ liên quan đến lãnh vực vật chất mà cả tâm linh. Kinh 

sách và Giáo Huấn của Đức Phật luôn cổ vũ chúng ta hãy phát động cảm tính "bằng hữu" ấy 

đối với tất cả chúng sinh. Cảm tính đó được thu gọn trong câu : "Sabbe satta sukhi hontu", có 
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nghĩa là "Cầu xin tất cả chúng sinh đều được hạnh phúc!", và đó cũng là ước vọng của tất cả 

những người tu tập Phật giáo nói chung. Nếu chúng ta phát động được cảm tính đó một cách 

thành thực - có nghĩa là không phải chỉ là cách hình dung trong tâm trí mình cảm tính đó mà 

phải tạo ra cho mình một sự cảm nhận thật sự về cảm tính đó - thì đấy mới đúng là cách mà 

mình thực hiện được cảm tính thương yêu đó [bên trong chính mình] (thiền định về tình thương 

yêu chúng sinh không phải chỉ có nghĩa là tập trung tâm thức hướng vào cảm tính đó mà phải 

cảm nhận được nó, hòa nhập với nó và trở thành chính nó). 

 

 Đối với Phật giáo việc phát động maitri (lòng từ tâm, tình thương yêu) không phải là 

một chuyện tùy vào sở thích mình. Một số người có thể nghĩ rằng mình sẵn lòng thương yêu kẻ 

khác, thế nhưng nếu không thương được thì cũng chẳng sao, con người mình là như thế, chẳng 

làm gì khác hơn được. Thế nhưng Phật giáo không nhìn mọi sự theo cung cách đó. Phật giáo 

có một số các phép luyện tập được quy định thật rõ ràng dựa vào các kỹ thuật thật chính xác 

nhằm mục đích giúp người tu tập phát huy maitri tức là tình thương yêu, phẩm tính này đôi khi 

cũng còn được gọi là maitri bhavana (tiếng Pa-li là metta bhavana) (chữ bhavana trong tiếng 

Pa-li và tiếng Phạn có nhiều nghĩa, trong trường hợp này thì có nghĩa là sự "phát huy" [tình 

thương yêu]. Chữ bhavana cũng có nghĩa là "thế giới", "bầu không gian" hay "biên thùy", do 

đó thuật ngữ maitri bhavana thường được dịch là "tình thương yêu vô biên"). Những người 

từng luyện tập về bốn brahma vihara thường cho biết là phép luyện tập này không phải dễ. 

Thật vậy quả hết sức khó phát động tình thương yêu, thế nhưng nếu kiên trì thì chúng ta cũng 

sẽ thành công, và khi nào hòa nhập được với cảm tính đó thì chúng ta sẽ cảm nhận được một 

sự toại nguyện thật sâu xa (phát động tình thương yêu là đi ngược lại với các tác động bản 

năng. Các xu hướng tự nhiên của các bản năng sinh tồn, truyền giống và cả sợ chết tạo ra cho 

mình các thái độ ích kỷ, tham lam, ganh tị, ghen tuông, hận thù, độc ác, hung dữ, v.v., đó là các 

phản ứng tự nhiên nhằm bảo vệ chính mình. Các xu hướng và xung năng đó ấn chứa bên trong 

mỗi cá thể con người, đó là nguyên nhân sâu xa mang lại tất cả mọi sự xung đột và khổ đau 

trên toàn thể thế giới. Phát động tình thương yêu đối với kẻ khác, dù họ hung dữ đến đâu, giàu 

sang và hạnh phúc đến đâu cũng vậy, sẽ là cách giúp mình không chế và hóa giải các xung 

năng đó bên trong chính mình. Sự luyện tập maitri sẽ mở rộng tâm hồn mình, biến mình thành 

một con người dễ rung cảm và bén nhạy hơn, an vui và thanh thoát hơn. Nếu mở rộng tâm thức 

mình hơn nữa để yêu thương từng con côn trùng nhỏ bé, từng chiếc lá mong manh thì đấy sẽ là 

thể dạng vô biên của maitri, thể dạng đó kinh sách gọi là maitri bhavana hay tình thương yêu 

vô biên, một thứ tình thương yêu cùng khắp và quên cả chính mình).  

  

Karuna hay lòng từ bi 

 

 Brahma-vihara thứ hai là karuna tức là lòng từ bi. Thật hiển nhiên lòng từ bi mật thiết 

liên hệ đến tình thương yêu (maitri). Mỗi khi trông thấy cảnh khổ đau của những người mà 

mình yêu quý thì tình thương yêu (maitri) nơi con người mình sẽ hóa thành lòng từ bi (karuna). 

Nếu các bạn yêu quý một người nào đó và bất chợt trông thấy người này đang lâm vào cảnh 

khổ đau thì tức khắc tình thương yêu của các bạn sẽ chuyển thành cảm tính từ bi không sao đè 

nén được. Theo Phật gíáo thì karuna hay lòng từ bi là một xúc cảm thiêng liêng hơn bất cứ một 

xúc cảm nào khác, và đó cũng là xúc cảm chủ yếu nhất của chư Phật và chư Bồ-tát. 
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Avalokiteshvara (Quán thế âm/觀世音) có nghĩa là vị "Thánh Nhân từ trên cao Nhìn Xuống" 

(với một tấm lòng từ bi bao la) và cũng là "biểu tượng" tiêu biểu nhất của lòng từ bi. (Đức Đạt-

lai Lạt-ma XIV là hoá thân của Bồ-tát Quán thế âm, trên dòng truyền thừa của các vị Đạt-lai 

Lạt-ma khởi đầu từ thế kỷ XV.  Dù rằng Quán thế âm là một nhân vật huyền thoại, thế nhưng 

lòng từ bi của Đức Đạt-lai Lạt-ma rất thật, thật từ trong từng ánh mắt, cử chỉ, lời nói, và cả 

tâm hồn Ngài, và biết đâu lòng từ bi đó cũng có thể rất thật trong con tim và tâm thức của mỗi 

người trong chúng ta). Bồ-tát Avalokiteshvara (Quán thế âm) hiện ra dưới nhiều hình tướng 

khác nhau, một trong số các hình tướng đó có mười một đầu và một nghìn cánh tay. Mặc dù 

hình tướng đó có vẻ kỳ quái, thế nhưng về mặt biểu tượng là một hình ảnh rất mạnh. Mười một 

đầu giúp vị Từ Bi phóng nhìn ra mười một hướng của không gian, có nghĩa là khắp nơi không 

sót một phương hướng nào, và một nghìn cánh tay là để trợ giúp chúng sinh không hề mệt mỏi.       

 

 Có một câu chuyện lý thú giải thích sự tạo dựng biểu tượng dặc thù đó của Bồ-tát Quán 

thế âm. Câu chuyện không nhất thiết là một "huyền thoại" đơn thuần mà được dựa vào các khía 

cạnh tâm lý mang tính cách thiêng liêng. Một hôm Bồ-tát Avalokiteshvara (Quán thế âm) trong 

khi thiền định về khổ đau của chúng sinh, chợt nhìn vào thế giới và trông thấy những người 

chết non, bị hỏa hoạn, đắm tàu, bị hành quyết, một số khác thì khổ đau trước cảnh tang chế, 

thua thiệt, ốm đau, nghèo khổ, đói khát... Lòng từ bi bao la bùng lên và ngập tràn con tim của 

Ngài, mãnh liệt đến độ không sao đè nén được, lòng từ bi đó khiến đầu Ngài nổ tung thành thật 

nhiều mảnh. Mười một mảnh hóa thành mười một chiếc đầu để nhìn vào mười một hướng của 

không gian, các mảnh còn lại hóa thành một nghìn cánh tay để giúp đỡ tất cả chúng sinh đang 

khổ đau. Hình ảnh tuyệt đẹp đó của vị Bồ-tát Avalokiteshvara với mười một đầu và một nghìn 

cánh tay biểu trưng cho thực chất của Lòng từ bi, nói lên một con tim ngập tràn xót thương 

trước cảnh đớn đau và khổ nhọc của toàn thế giới (xin mạn phép nhắc lại: Quán thế âm tuy là 

một huyền thoại thế nhưng Đức Đạt-lai Lạt-ma là một con người rất thật, lòng từ bi của Ngài 

cũng rất thật. Đại Thừa và kinh sách Đại Thừa không nhất thiết là do Đức Phật trực tiếp thuyết 

giảng thế nhưng Đại Thừa đã giúp được không biết bao nhiêu con người hóa giải được khổ 

đau của mình và xoa dịu được tâm hồn mình qua hàng bao thế kỷ và cả ngày nay. Có thể hiểu 

Đại thừa Phật giáo là hiện thân của Đức Phật và Giáo Huấn của chính Ngài).     

 

 Ngoài ra lòng từ bi của người bồ-tát cũng còn được biểu trưng bằng một cách khác  qua 

dáng dấp xinh đẹp của một người phụ nữ, đó là Bố-tát Tara (dịch âm là Đà-la, một vị nữ thần 

linh trong Kim Cương Thừa), tên có nghĩa là "Vị cứu nạn" hay "Ngôi sao sáng". Có một câu 

chuyện huyền thoại tuyệt đẹp cho biết nữ thần Tara được sinh ra từ những giọt nước mắt tuôn 

trào của Bồ-tát Quán thế âm khi Ngài chứng kiến cảnh khổ đau và cơ hàn của thế giới.      

 

 Chúng ta có thể nghĩ rằng các huyền thoại đó chỉ là những chuyện thêu dệt, khiến những 

người uyên bác (sophistic/sành sỏi, thông thạo) có thể phải mỉm cười. Các huyền thoại đó 

không nhất thiết chỉ đơn giản là những chuyện tạo dựng, cũng không phải là những chuyện 

mang tính cách biểu trưng nhằm nói lên một điều gì đó, mà hàm chứa một ý nghĩa rất thật và 

sâu xa, một biểu tượng, một hình ảnh lý tưởng, phản ảnh một cách cụ thể thực chất của lòng từ 

bi.         
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 Đối với Phật giáo Mahayana (Đại thừa) có nghĩa là giáo huấn của "Cỗ Xe Lớn" thì điều 

quan trọng hơn cả, so với tất cả các điều quan trọng khác, là lòng từ bi. Trong một bài kinh 

Mahayana (tức là của Đại thừa Phật giáo, và cũng có nghĩa là không có trong Tam Tạng Kinh) 

có cho biết Đức Phật từng khuyên không nên giảng dạy quá nhiều thứ cho người bồ-tát, là 

những người ước vọng sẽ trở thành Phật (lời nguyện của các vị bồ-tát nói chung là khi nào tất 

cả chúng sinh chưa được giải thoát khỏi khổ đau thì mình nhất định sẽ chưa thành Phật). Chỉ 

cần giảng dạy cho họ về lòng từ bi và họ cũng chỉ cần luyện tập duy nhất về lòng từ bi, thì bấy 

nhiêu đó cũng đã thừa đủ. Người bồ-tát không cần phải tìm hiểu gì cả về "quy luật tạo tác do 

điều kiện mà có" (conditioned co-production / interdependence / Lý duyên khởi), về 

Madhyamaka (Trung quán luận), Yogacara (Du-già hành tông hay Duy thức tông), về 

Abhidhamma (Tạng Luận) kể cả Con Đường Cao Quý gồm Tám Yếu Tố Đúng Đắn (Bát chánh 

đạo). Người bồ-tát chỉ cần duy nhất nghĩ đến lòng từ bi, và bên trong con tim mình cũng chỉ có 

lòng từ bi, thì bấy nhiêu đó cũng đã thừa đủ. Trong một số các bài kinh khác, Đức Phật cũng 

có nói nếu chúng ta phát động được lòng từ bi trước sự khổ đau của chúng sinh thì các điều đạo 

hạnh, các phẩm tính khác, các thành quả tâm linh khác, và cả sự Giác Ngộ cũng sẽ theo nhau 

hiện ra với mình.   

 

 Những gì trên đây được thể hiện trong một câu chuyện khá cảm động của Phật giáo 

Nhật bản. Đó là câu chuyện về một người thanh niên tiêu tiền không cần đếm. Sau những cuộc 

vui chơi thỏa thích, không còn xu nào dính túi, anh ta cảm thấy chán ghét tất cả mọi thứ, kể cả 

chính mình. Mang nặng tâm trạng đó trong lòng, anh ta nghĩ rằng chỉ còn cách đi tu mà thôi. 

Anh ta bèn tìm một ngôi chùa Zen để xin xuất gia. Thật ra trong thâm tâm, anh ta không muốn 

trở thành người tu hành, thế nhưng chẳng có một lối thoát nào khác cả, nên đành phải tìm đến 

một ngôi chùa Zen là vì vậy. Tôi cứ nghĩ rằng anh ta sẽ phải quỳ gối trên tuyết trước sân chùa 

trong ba ngày liền như các kẻ khác - như nguời ta thường thuật lại - để xin được xuất gia, thế 

nhưng vị trụ trì tiếp anh ta ngay tức khắc. Vị này là một nhà sư trọng tuổi, dáng dấp thật kỳ dị 

và lạ lùng, kiên nhẫn lắng nghe anh ta thuật lại hoàn cảnh của mình, và sau đó thì cất lời: "Tốt 

lắm..., vậy anh hãy suy nghĩ xem bên trong anh có một thứ gì đó đáng giá hay không?" Anh 

chàng này ngẫm nghĩ một lúc và nói với vị trụ trì: "Vâng, tôi chơi cờ tướng cũng không đến nỗi 

nào tệ lắm". Vị trụ trì bèn sai người hầu đi tìm một vị sư khác mà mình quen biết, vị này là một 

ông lão đã lớn tuổi, trước đây từng xuất gia trong một thời gian khá lâu. Vị trụ trì bèn quay sang 

người hầu cận và bảo người này hãy mang ra cho mình một thanh kiếm. Thanh kiếm được mang 

ra và đặt ngay trước mặt vị trụ trì. Vị trụ trì nói với người thanh niên và cả vị sư già như sau: 

"Hai người hãy đánh một ván cờ. Người nào thua thì ta sẽ chém đầu!". Cả hai đều nhìn vào vị 

trụ trì và thấy vị này rất nghiêm nghị, không có vẻ gì là đùa bỡn cả. Anh thanh niên đi ngay một 

nước. 

 

 Lão sư già cũng là một tay cờ có hạng, bèn đi một nước. Người thanh niên đi thêm một 

nước thứ hai. Lão sư già cũng đi thêm một nước. Sau một lúc thì anh chàng thanh niên cảm 

thấy mồ hôi chảy dài trên lưng, thấm xuống tận gót chân mình. Trước sự thắng thế đó của lão 

sư già, anh chàng trẻ tuổi tập trung tinh thần thật mạnh, dồn tất cả sinh lực của mình vào ván 

cờ để phản công trở lại. Anh ta thở phào nhẹ nhõm: "À há! Ván cờ xoay chuyển không đến nỗi 

tệ!". Anh ta nghĩ rằng nhất định mình sẽ thắng, bèn cất đầu lên và bất chợt nhìn thấy gương mặt 
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của vị sư già. Như tôi đã nói trên đây ông ta là một người trọng tuổi, một người tu hành lâu 

năm, có thể đã từ hơn hai mươi, ba mươi hay bốn mươi năm, đã từng chịu đựng thật nhiều khổ 

nhọc, phải vượt qua những lúc khó khăn, và cũng đã từng thiền định rất nhiều. Gương mặt mỏi 

mòn và khắc khổ. Người thanh niên trẻ chợt nghĩ: "Quả tôi là một con người vô tích sự! Kiếp 

sống này của tôi chẳng mang lại được một chút lợi ích nào cho kẻ khác. Vị sư già có một cuộc 

sống thật xứng đáng, nhưng lại sắp chết đến nơi". Một làn sóng từ bi thật mãnh liệt vụt dấy lên, 

tràn ngập tâm hồn người thanh niên. Anh ta cảm thấy vô cùng thương xót vị sư già đang ngồi 

trước mặt mình, chỉ vì tuân lịnh vị trù trì mà phải đánh cờ với mình, và sắp phải chết vì thua 

cờ. Một luồng xúc cảm từ bi tuyệt đẹp dâng lên tràn ngập con tim của người thanh niên trẻ, 

khiến anh ta vụt nghĩ: "Tôi không thể để cho chuyện này có thể xảy ra như thế được". Anh ta 

bèn cố tình đi sai một nước. Lão sư già đi thêm một nước. Anh ta lại cố tình đi sai thêm một 

nước nữa. Thật hết sức hiển nhiên anh ta sắp thua đến nơi, không còn cách nào chuyển được 

thế cờ nữa. Thế nhưng bất thần vị trụ trì xen vào: "Chẳng ai thắng cũng chẳng ai thua. Hòa!". 

Vị trụ trì quay sang người thanh niên: "Anh có nhận thấy hôm nay anh vừa học được hai bài 

học hay không? Bài thứ nhất là phép tập trung tâm thần, bài học thứ hai là lòng từ bi. Nhờ học 

được thế nào là lòng từ bi nên chính anh là người được lợi". 

 

 Câu chuyện đó cũng như các kinh Mahayana (Đại thừa) nói chung nêu lên cho chúng ta 

thấy điều thiết thực nhất [trong việc tu hành] chính là Lòng Từ Bi. Người thanh niên trẻ tuổi 

trên đây có một một cuộc sống không ra gì, phung phí đời mình một cách vô ích, thế nhưng chỉ 

cần phát động được lòng từ bi thì cũng đủ mang lại thật nhiều hy vọng cho cuộc đời mình. Anh 

ta sẵn sàng hy sinh mạng sống của mình thay vì để cho vị sư già phải chết: chẳng phải là lòng 

từ bi cao cả đó từng được vùi sâu trong đáy tim của một con người mà bề ngoài chẳng có một 

giá trị nào hay sao? Vị trụ trì đã nhìn thấy điều đó và nghĩ rằng: "Trước mặt mình là một vị Bồ-

tát sắp thành", và mình đã làm những gì mà mình phải làm.    

 

 (Câu chuyện trên đây quả hết sức tế nhị, sâu sắc và kín đáo. Vị trụ trì sẵn sàng nhận 

người thanh niên hư hỏng làm đệ tử của mình nhưng không nói ra. Vị trụ trì và bạn của mình 

là vị sư già khắc khổ cùng nhau xét đoán và thử thách người thanh niên trẻ, nhưng không để lộ 

ý định đó. Cả hai cùng tạo dịp để giảng dạy cho người thanh niên hai bài học về sự chú tâm là 

mục đích tiên khởi nhất trong việc tu tập, và lòng từ bi là nguyên nhân và điều kiện chủ yếu 

nhất mang lại sự giác ngộ. Câu chuyện có vẻ dàn dựng và giả tạo thế nhưng phía sau là những 

gì rất thật: khả năng chú tâm và lòng từ bi bên trong một con người hư hỏng rất thật, lòng từ 

bi và tấm lòng rộng mở bên trong vị trụ trì và vị sư già cũng rất thật. Dù rằng đã được trước 

tác hàng bao thể kỷ sau khi Đức Phật đã tịch diệt, thế nhưng các kinh sách Đại Thừa cũng rất 

thật, thật như tất cả những gì ẩn chứa bên trong những hành động từ bi ấy của hai vị sư già và 

cả người thanh niên trẻ tuổi.   

 

 Câu chuyện lại càng tế nhị, sâu sắc và kín đáo hơn nữa qua cách thuật chuyện của nhà 

sư Sangharakshita. Ông nghĩ rằng anh chàng thanh niên phải quỳ gối trên tuyết trước sân chùa 

ba ngày liền để được vị trù trì chấp nhận cho mình được làm đệ tử. Đó là cách gợi lại thật khéo 

léo một câu chuyện khác về vị tổ thứ nhất của thiền học Trung quốc là Bồ-đề Đạt-ma và vị tổ 

thứ hai là nhà sư Huệ Khả. Theo truyền thuyết thì Huệ Khả lúc đó đã 40 tuổi, lặn lội đến Thiếu 
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Lâm Tự để xin yết kiến Bồ-đề Đạt-ma, thế nhưng Bồ-đề Đạt-ma không tiếp, Huệ Khả phải quỳ 

gối trên tuyết suốt đêm và sau cùng phải chặt cánh tay trái dâng lên Bồ-đề Đạt-ma để được vị 

này tiếp và nhận làm đệ tử. Một chi tiết khác cũng cho thấy một sự tương đồng giữa hai câu 

chuyện: vị trụ trì ngôi chùa Zen cũng có dáng dấp thật kỳ dị, nghiêm khắc và "hung tợn" tương 

tự như Bồ-đề Đạt-ma. Nhà sư Sangharakshita nêu lên một cách kín đáo các nét tương đồng đó 

giữa hai nhân vật nhưng không giải thích ý nghĩa ẩn chứa phía sau sự tương đồng đó. 

 

 Huệ Khả phải quỳ gối trên tuyết - có sách thì nói là đứng trên tuyết - và chặt cánh tay 

trái của mình dâng lên Bồ-đề Đạt-ma thì mới được vị này tiếp, trong khi đó thì nhà sư Zen đón 

nhận người thanh niên ngay tức khắc. Thật vậy, những gì thêu dệt chung quanh nhân vật Bồ-

đề Đạt-ma chỉ là các chi tiết nhằm mục đích tô điểm và thổi phồng, biến Bồ-đề Đạt-ma thành 

một nhà sư khác thường.    

 

 Kinh sách Trung quốc cho biết Bồ-đề Đạt-ma là một người Ấn-độ tóc tai rậm rịt, râu 

ria xồm xoàm, hai mắt trợn trừng, cách mô tả chi tiết đó là nhằm cho thấy Bồ-đề Đạt-ma đúng 

là người Ấn-độ, hay ít ra cũng không phải là người Trung quốc. Thế nhưng kinh sách thì lại 

bất nhất về các chi tiết khác như năm sinh, con đường mà Bồ-đề Đạt-ma vào Trung quốc, và 

thuộc thời kỳ nào trong lịch sử Trung quốc... Sự kiện Huệ Khả phải quỳ gối trên tuyết suốt đêm 

(hay ba ngày liền, tùy theo tư liệu) ngoài sân chùa và phải chặt cánh tay trái để tỏ lòng thành 

của mình để được Bồ-đề Đạt-ma tiếp là một sự thêm thắt và thổi phồng thật vụng về, bởi vì các 

hành động vô cùng hung bạo, thiển cận và cực đoan của Huệ Khả và cả Bồ-đề Đạt-ma đều đi 

ngược lại với giáo lý Phật giáo. Đức Phật sau một thời gian tu khổ hạnh đã nhận thấy đó là 

một sự sai lầm, một hình thức cực đoan hủy hoại chính mình. Trong khi đó thì Huệ Khả chặt 

cánh tay của mình để biến mình thành một kẻ tàn phế). 

 

 Đức Phật từng thụ phong cho nhiều người khiến các đệ tử uyên bác chung quanh Ngài 

không khỏi cảm thấy ái ngại, chẳng hạn như Đức Phật đã cảm hóa và cho gia nhập Tăng một 

tên cướp giết người không gớm tay là Angulimala, hoặc trước khi tịch diệt Ngài đã chính thức 

thụ phong tỳ-kheo cho một một ông lão già nua và ốm đau. Trở lại với các truyền thuyết về Bồ-

đề Đạt-ma thì thật rõ ràng Bồ-đề Đạt-ma là một nhân vật tạo dựng nhằm mục đích "chính 

thống hóa" nguồn gốc Ấn-độ của học phái "Tchan" hình thành tại Trung quốc. Thế nhưng dù 

chỉ là những chuyện tạo dựng thế nhưng phía sau các thứ ấy cũng có một cái gì đó rất thật. 

Các phép thiền định Tchan tại Trung quốc và Zen tại Nhật bản từng giúp cho nhiều người tu 

hành đắc đạo, trong quá khứ và cả ngày nay. Mở rộng hơn nữa thì Đại thừa Phật giáo là cả 

một lâu đài nguy nga và tráng lệ xây dựng trên nền tảng Giáo Huấn nguyên thủy của Đức Phật, 

không ai có thể chối cải giá trị vô song của Đại thừa).      

 

Mudita hay niềm hân hoan 

 

 Phẩm tính brahma vihara thứ ba là mudita tức là lòng hân hoan. Đó là niềm hạnh phúc  

hiện lên với mình khi trông thấy kẻ khác được hạnh phúc. Trông thấy kẻ khác hạnh phúc thì 

mình cũng phải cảm thấy hạnh phúc như họ, thế nhưng thật đáng tiếc điều đó không mấy khi 

xảy ra. Chỉ có những người kém đạo đức thì mới cảm thấy sung sướng khi trông thấy bạn bè 



52 

 

 

lâm vào cảnh bất hạnh. Tiếc thay thói thường là như thế. Vậy thì nếu có một người nào đó thuật 

lại với các bạn những điều không may của họ thì các bạn cũng nên nhìn vào thâm tâm mình 

xem sao. Thông thường các bạn sẽ cảm thấy một chút nhấp nháy khe khẽ của một niềm vui 

thích trong lòng - thế nhưng ngay sau đó tất nhiên là một thứ phản ứng khác quy ước hơn sẽ đè 

bẹp phản ứng trung thực đó của các bạn. Mọi chuyện đều xảy ra tương tự như thế cả (chúng ta 

sống với các phản ứng giả tạo, áp đặt bởi xã hội và giáo dục. Các cảm tính ích kỷ, ganh tị, 

tham lam, phát sinh từ bản năng sinh tồn, truyền giống và sợ chết rất kín đáo và khó trị. Giáo 

dục, truyền thống, luật pháp, luân lý... thường không đủ sức đè bẹp các thứ bản năng đó mà chỉ 

có thể che dấu chúng với ít nhiều khéo léo và kín đáo mà thôi. Thiền định là một phương pháp 

cụ thể và hiệu quả giúp chúng ta hóa giải từ cội rễ các sự thúc dục ích kỷ đó).  Nói chung niềm 

hân hoan là một thứ xúc cảm đặc thù của Phật giáo. Nếu các bạn không hề cảm thấy mình hạnh 

phúc và hân hoan, hoặc chỉ thoáng qua trong một vài dịp hiếm hoi nào đó, thì nhất định các bạn 

không phải là một người Phật giáo [đúng nghĩa của nó].     

 

Upeksha hay sự thanh thản 

 

 Phẩm tính brahma vihara thứ tư là upeksha tức là sự thanh thản (hay thanh thoát). Chữ 

upeksha có nghĩa là một sự thanh thản (tiếng Pa-li là upekkha, là một thể dạng tâm thức bình 

lặng, thăng bằng và thanh thoát) hoặc nói một cách đơn giản hơn thì đó là sự an bình (peace). 

Thế nhưng thường thì chúng ta nghĩ rằng an bình là một thứ gì đó mang tính cách tiêu cực, 

chẳng hạn như tránh được sự ồn ào, không bị quấy rầy, hoặc trong trường hợp khi nói lên: "Tôi 

muốn mọi người để cho tôi yên". Thế nhưng sự an bình thật ra là một thứ gì đó vô cùng tích 

cực. An bình không những trên phương diện tích cực không thua kém gì so với tình thương yêu 

(maitri), lòng từ bi (karuna) và niềm hân hoan (mudita), mà theo quan điểm Phật giáo còn tích 

cực hơn cả ba phẩm tính đó rất nhiều. Upeksha không phải chỉ đơn giản có nghĩa là không có 

một thứ gì khác [quấy rầy mình] mà đúng hơn tự nó là một phẩm tính với đầy đủ ý nghĩa. Đó 

là một thể dạng tích cực tràn đầy rung cảm, rất gần với thể dạng phúc hạnh tối thượng, khác 

hơn với thể dạng an bình (peaceful/bình yên) mà chúng ta thường hiểu (upeksha là một cảm 

tính "thoát tục" và "an vui" thật mênh mông , một cảm tính phẳng lặng trong tâm hồn. Kinh 

sách Hán ngữ dịch chữ upeksha là "xả", không nói lên được cảm tính đó, chẳng qua vì trong 

Hán ngữ không có chữ nào tương đương với chữ upeksha trong tiếng Phạn hay upekkha trong 

tiếng Pa-li). 
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Bài 8 

 

Dhyana trong thế giới hình-tướng và vô-hình-tướng 

 

 

 Chữ dhyana (tiếng Pa-li là jhana) bắt nguồn từ động từ dhyai có nghĩa là "suy nghĩ" 

"tưởng tượng", "suy tư", "suy ngẫm", "ghi nhớ" hay "gợi lên trong tâm trí" (kinh sách Hán ngữ 

dịch chữ dhyana là "định"/禪, kinh sách tiếng Việt dịch lại từ tiếng Hán là "thiền", "thiền định" 

hay "thiền-na", kinh sách Tây phương dịch chữ này là "absorption" với ý nghĩa là một thể dạng 

lắng sâu của tâm thức). Ý nghĩa của chữ dhyana sau đó lại dần dần được hiểu khác hơn, theo 

tôi thì Marion Matics (một nữ dịch giả người Mỹ chuyên dịch kinh sách Phật giáo) đã trỏ được 

ngón tay của mình đúng vào ý nghĩa của thuật ngữ này khi nêu lên mục đích của dhyana là cách 

"bước qua ngưỡng cửa của tâm thức để thâm nhập vào lãnh vực của các sự cảm nhận khác hơn 

là các sự cảm nhận đạt được qua khả năng thông thường của tư duy và các cơ quan cảm giác". 

Trên phương diện tổng quát cách định nghĩa trên đây thật hết sức chính xác. Tuy nhiên cũng có 

các cách định nghĩa khác thứ yếu hơn, trong số này có hai cách thường thấy nhất: cách thứ nhất 

cho rằng dhyana là một thể dạng "vô cảm" (insensitivity) hay "suy giảm" (suy yếu/weakening) 

liên quan đến các khả năng cảm nhận của các giác quan (theo Phật giáo thì giác quan gồm có 

tất cả sáu thứ: ngũ giác và tâm thức, do đó kinh sách thường nêu lên "lục giác" là như vậy, tâm 

thức cũng là một cơ quan giác cảm. Sự sút giảm hay suy yếu ở đây có nghĩa là các sự sinh hoạt 

của lục giác "giảm xuống" trong lúc hành hành thiền), các nhà thần bí Ki-tô giáo đôi khi cũng 

gọi thể dạng này là sự "Vô cảm Thánh thiện" (Holy Insensitivity/Sainte Insensibilité. Nói một 

cách quen thuộc hơn thì đó là các sự cảm nhận "thoát tục", với ý nghĩa một sự "vô cảm"); cách 

định nghĩa thứ yếu thứ hai cho rằng dhyana là các hiển lộ tâm thần, phản ảnh các phẩm tính 

đặc trưng của các vị thần linh, chẳng hạn như các vị làm đối tượng trong phép thiền định quán 

thấy (thí dụ lòng từ bi là biểu tượng đặc trưng của Bồ-tát Quán thế âm. Luyện tập thiền định 

quán thấy hướng vào vị này sẽ giúp mình trở thành vị này và mang lại cho mình các phẩm tính 

của vị này).  

 

(Tóm lại các cách định nghĩa của chữ dhyana rất đa dạng: định, thiền, thiền na, absorption..., 

nhà sư Sangharakshita không dịch  chữ này mà dùng thẳng tiếng Phạn là dhyana)  

 

 Chúng ta có thể hình dung dhyana qua hai khía cạnh khác nhau: trước hết là các thể 

dạng tri thức phi thường hay siêu việt (super-normal/cao siêu, siêu nhiên), có nghĩa các thể 

dạng tri thức vượt cao hơn và xa hơn thể dạng tâm thức bình dị và thường tình của chúng ta và 

đó cũng là sự giác ngộ, sau đó là khía cạnh thứ hai mang tính cách thực hành, đó là các phương 

pháp giúp tạo ra các thể dạng tri thức siêu việt trên đây.  

 

 Kinh sách Phật giáo đưa ra rất nhiều bảng mô tả và liệt kê các thể dạng tri thức siêu việt 

căn cứ vào các cấp bậc thâm sâu khác nhau. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai trong số các bảng mô tả 

này: trước hết là bảng mô tả về "Bốn dhyana của thế giới hình-tướng" và sau đó là bảng mô tả 

về "Bốn dhyana của thế giới vô-hình-tướng".  
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Bốn dhyana của thế giới hình-tướng 

 

 Dhyana gồm có bốn thể dạng khác nhau (kinh sách Hán ngữ gọi là "tứ thiền"), thế 

nhưng đôi khi cũng thấy nêu lên năm thứ. Điều này cho thấy không nên quá câu nệ trong việc 

phân loại các dhyana. Bốn dhyana biểu trưng cho bốn thể dạng siêu việt trong phép phát huy 

tâm thầm (psychic) và cả tâm linh (spiritual), thế nhưng thật ra thì cả bốn thể dạng này đều 

thuộc chung trong một quá trình duy nhất nói lên  một sự diễn tiến liên tục. 

 

 Bốn thể dạng dhyana trên đây thường được mô tả theo hai cách khác nhau. Cách thứ 

nhất liên quan đến lãnh vực tâm lý, đó là cách tìm hiểu xem các yếu tố tâm lý nào tiêu biểu nhất 

cho từng mỗi thể dạng tri thức siêu việt đó. Cách thứ hai thuộc lãnh vực hình ảnh (tức là cách 

so sánh bốn thể dạng "trừu tượng" và "siêu hình" của bốn dhyana với các hình ảnh "cụ thể" 

hơn, giúp chúng ta hình dung dễ dàng hơn các đặc tính tâm lý liên quan với các thể dạng 

dhyana đó). Dưới đây chúng ta sẽ lần lượt tìm hiều bốn dhyana thuộc lãnh vực tâm lý và sau 

đó là các hình ảnh cụ thể biểu trưng cho các thể dạng đó.   

 

 Điểm đặc thù trong sự cảm nhận thể dạng dhyana thứ nhất trong lãnh vực tâm lý là sự 

vắng mặt của các xúc cảm tiêu cực, chẳng hạn như các sự thèm khát, hung dữ, lười biếng, bồn 

chồn lo lắng, và sau hết là hoang mang, đó là "năm thứ chướng ngại tâm thần" (kinh sách Hán 

ngữ gọi là "ngũ triền cái", kinh sách Tây phương gọi là five hindrances, obstructions/entraves, 

obstacles). Khi tất cả các xúc cảm tiêu cực còn chưa bị khống chế, loại bỏ hay tạm thời chận 

đứng, và khi tâm thức chưa thoát khỏi năm thứ chướng ngại tâm thần (ngũ triền cái) cùng cả 

các sự sợ hãi, giận dữ, ganh tị, lo âu, hối tiếc và các thứ cảm tính tội lỗi, ít nhất cũng là tạm 

thời, thì khi đó sẽ không thể nào có thể xảy ra sự hòa nhập với các thể dạng tri thức siêu việt 

được (xin mạn phép nhắc lại: thiền định là cách nâng tri thức của mình lên các cấp bậc cao 

hơn, các cấp bậc này được gọi chung là dhyana. Bước đầu tiên là phải loại bỏ năm thứ chướng 

ngại quan trong nhất - "ngũ triền cái" - cùng các thứ xúc cảm tiêu cực thứ yếu hơn).  Vì thế 

thật hết sức rõ ràng là nếu muốn luyện tập thiền định một cách nghiêm chỉnh thì việc trước nhất 

phải làm là ngăn chận - ít nhất cũng phải được một phần nào - sự phát lộ thô bạo của tất cả các 

thứ xúc cảm tiêu cực trên đây.  

 

 Dhyana dưới thể dạng một sự cảm nhận siêu-tri-thức (super-conscious) phải là một cái 

gì đó thật tự nhiên (hiện lên với mình thật đơn giản, không cần một sự cố gắng hay tìm kiếm 

nào cả). Lý tưởng nhất là mỗi khi ngồi xuống hành thiền và lúc vừa mới bắt đầu khép mắt lại 

thì tức khắc cảm thấy mình dang hòa nhập vào dhyana. Tất cả đều giản dị và tự nhiên như vậy. 

Nếu tạo được cho mình một cuộc sống đúng đắn, phù hợp với bản chất con người (xin liên 

tưởng đến  "Con đường gồm tám yếu tố đúng đắn" do Đức Phật nêu lên. Kinh sách Hán ngữ 

gọi Con đường này là "Bát chánh đạo". Con đường gồm tám yếu tố đúng đắn sẽ giúp chúng ta 

loại bỏ phần lớn các xúc cảm tiêu cực và các chướng ngại tâm thần - ngũ triền cái - do cuộc 

sống tạo ra cho mình) thì điều đó sẽ chẳng có gì là khó khăn cả. Thế nhưng trong khi còn đang 

luyện tập thì lại khác, chúng ta phài phấn đấu, phải cố gắng và đổ mồ hôi, thế nhưng không 

phải là để luyện tập hành thiền hoặc giúp mình đạt được các thể dạng dhyana, mà là để loại bỏ 
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các thứ chướng ngại ("triền cái") ngăn chận không cho phép mình đạt được các thể dạng 

dhyana. Nếu đủ sức gạt bỏ được các chướng ngại đó thì chúng ta sẽ tha hồ căng buồm lướt sóng 

để bắt đầu hòa nhập với dhyana thứ nhất.   

 

 Khía cạnh tích cực nổi bật nhất của dhyana thứ nhất trên đây là sự cô đọng và hợp nhất 

của tất cả các nguồn năng lực tâm lý và vật lý (psychophysical, có nghĩa là tất cả các nguồn 

năng lực trong tâm thần và trên thân thể). Các nguồn năng lực của chúng ta thường ở trong 

tình trạng bị phân tán, hướng vào đủ mọi thứ đối tượng khác nhau. Vì bung ra khắp hướng nên 

các nguồn năng lực đó bị thất thoát và phí phạm. Chúng không kết hợp được với nhau. Trái lại 

trong những lúc hành thiền thì tất cả các nguồn năng lực sẽ gom tụ lại, nếu nguồn năng lực nào 

bị bế tặc thì sẽ được khai thông, hoặc bị phung phí thì sẽ được tận dụng. Nhờ đó tất cả các 

nguồn năng lực sẽ kết hợp với nhau - có nghĩa là trở nên thật cô đọng và hợp nhất, cùng chảy 

theo một hướng. Luồng sóng năng lực hợp nhất đó, sự dâng trào của tất cả các nguồn năng lực 

đó, là điểm đặc thù và tiêu biểu của dhyana thứ nhất.  .     

 

 Sự tập trung và hợp nhất giữa các nguồn năng lực bên trong toàn thể con người chúng 

ta trong thể dạng dhyana thứ nhất sẽ được cảm nhận như một thứ gì đó rất thích thú 

(pleasant/agréable/êm áí, thú vị, êm ả), có thể xem như là một niềm phúc hạnh. Các cảm giác 

thích thú đó gồm hai thể dạng: một thể dạng hoàn toàn thuộc lãnh vực tâm lý (tâm thần), và 

một thể dạng thuộc lãnh vực vật lý (sự sảng khoái trên thân thể). Thể dạng vật lý thường được 

mô tả như là một sự thích thú (tiếng Phạn là priti) (delight/ravissement/vui sướng, hân hoan, 

vui thích, phản ảnh một niềm phúc hạnh sâu xa). Sự vui sướng hay thích thú đó hiển hiện dưới 

nhiều hình thức khác nhau, một số người mỗi khi hành thiền thì cảm thấy tóc dựng ngược trên 

đỉnh đầu, với một số người khác thì nước mắt ràn rụa. Đó là các hình thức biểu lộ của niềm vui 

sướng (kinh sách Hán ngữ gọi là "hỉ") trên dây, các hình thức phát lộ đó [của niềm vui sướng] 

rất tốt, lành mạnh và tích cực, thế nhưng thường không kéo dài được lâu.   

 

 Thể dạng dhyana thứ nhất trên đây cũng được xác định bởi một số các sinh hoạt tâm 

thần mang tính cách lý luận (discursive/sự suy nghĩ tản mạn và miên man). Chúng ta có thể hội 

nhập với thể dạng dhyana thứ nhất này bằng cách tạm thời làm dừng lại tất cả các xúc cảm tiêu 

cực (tư duy tản mạn cũng là một hình thức xúc cảm tiêu cực), hoặc bằng cách hợp nhất các 

nguồn năng lực, hoặc tạo ra các cảm nhận thích thú (priti/"hỉ" trong kinh sách tiếng Hán) bên 

trong tâm thức và cả trên thân thể mình. Tất nhiên nếu muốn làm được như vậy thì vẫn phải 

cần đến sự sinh hoạt tâm thần mang tính cách lý luận (sự suy nghĩ, tưởng tượng giúp mình cảm 

nhận sự thích thú hiện lên trong tâm thức và thân thể mình), thế nhưng không nên để cho các 

tàn tích tạo ra bởi các sự sinh hoạt tâm thần đó trở nên quá mạnh, vì chúng có thể làm suy giảm 

sự tập trung của mình - ít nhất cũng không để chúng làm phương hại đến chủ đích hành thiền 

của mình (có nghĩa là dù cảm nhận được các sự thích thú nhưng phải giữ sự tập trung hướng 

vào việc hành thiền, không nên để mình bị xao lãng bởi các cảm nhận thích thú đó và dừng lại 

đó rồi cho rằng mình đã đạt được mục đích của thiền định). Sau một lúc thì dường như các sự 

sinh hoạt tâm thần trên đây (các sự suy nghĩ tản mạn và các cảm tính thích thú) cũng có thể sẽ 

bị gạt sang bên lề của sự cảm nhận, thế nhưng chúng vẫn còn tiếp tục tồn tại.  
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 Trong thể dạng dhyana thứ hai các sự sinh hoạt lý luận (sự suy nghĩ liên tục, hết chuyện 

này sang chuyện khác) sẽ dần dần tan biến hết. Sự tan biến dần dần đó diễn tiến song song với 

sự gia tăng tuần tự của sự chú tâm. Dhyana thứ hai do đó là một thể dạng phi-tư-duy. Nhiều 

người cảm thấy sợ hãi mỗi khi nghe nói đến thể dạng phi-tư-duy, chẳng qua là vì họ nghĩ rằng 

nếu không còn tư duy nữa thì chẳng khác gì như không còn hiện hữu nữa (chúng ta có thể liên 

tưởng đến câu phát biểu nổi tiếng của triết gia Descartes: "Tôi suy nghĩ tức là tôi hiện hữu", 

Sự suy nghĩ đó thuộc vào cấp bậc thấp nhất của tri thức, tức là thể dạng bình dị và thường tình 

của chúng ta. Trong các thể dạng dhyana, nhất là bắt đầu từ thể dạng dhyana thứ hai, sự suy 

nghĩ liên tục và miên man tan biết dần và chấm dứt sau đó, tạo ra cho người hành thiền một 

tâm thức trong suốt và rạng ngời. Thể dạng đó không phải là một thể dạng "không còn hiện 

hữu nữa" theo ý nghĩa của câu phát biểu trên đây của Descartes) - và xem đó như là một trạng 

thái tâm thần ngây ngất (trance/chẳng hạn như trạng thái tâm thần của những người lên đồng 

hay nhập hồn, đấy chỉ là một trạng thái tâm thần bị chấn động cực độ) hay hôn mê (coma). Do 

vậy điểm đặc thù và tiêu biểu nhất của thể dạng dhyana thứ hai là sự vắng mặt của tất cả mọi 

hình thức sinh hoạt lý luận (discurcive activity/sự suy nghĩ miên man và tản mạn), và cũng 

chính nhờ đó mà chúng ta trở nên hoàn toàn tỉnh táo và minh mẫn. Trong thể dạng thứ hai này 

toàn thể tri thức và toàn bộ con người của mình sẽ được nâng lên một cấp bậc cao hơn: bén 

nhạy, tỉnh táo và ý thức hơn, so với thể dạng tri thức trong những lúc bình thường. Mặc dù các 

sự sinh hoạt tâm thần qua các hình thức lý luận (sự suy suy nghĩ miên man) đã tan biến hết, tâm 

thức không còn năng động trong lãnh vực này nữa (tức là không còn lý luận liên miên nữa), thế 

nhưng chúng ta vẫn tiếp tục cảm nhận được một thể dạng nhận thức trong sáng, tinh khiết và 

rạng ngời (vẫn còn tiếp tục cảm nhận, nhưng không liên tưởng, suy nghĩ, tưởng tượng hay lý 

luận gì cả). Trong dhyana thứ hai này, các nguồn năng lực tâm thần sẽ càng lúc càng trở nên 

cô đọng và hợp nhất hơn, nhờ đó các cảm tính thích thú (an vui, êm ả, hân hoan, "hỉ",/priti) 

thuộc lãnh vực tâm thần và vật lý (trong tâm thức và trên thân thể) hiện lên với mình trong thể 

dạng dhyana thứ nhất vẫn tiếp tục tồn lưu. 

 

 Tóm lại trong sự chuyển tiếp từ dhyana thứ nhất sang dhyana thứ hai, các sự sinh hoạt 

tâm thần dưới hình thức những sự suy nghĩ miên man sẽ bị loại bỏ. Trong sự chuyển tiếp từ 

dhyana thứ haì sang dhyana thứ ba, các cảm giác thích thú tan biến hết, tâm thức tràn đầy phúc 

hạnh, thế nhưng sự nhận thức cũng sẽ dần dần rút khỏi thân thể, vì thế chúng ta sẽ không còn 

cảm nhận được bên trong thân thể hay kèm theo với thân thể mình các cảm giác thích thú (priti) 

nữa, thay vào đó là một niềm phúc hạnh thật tròn đầy. Thật sự ra trong giai đoạn này sự ý thức 

về thân thể cũng chỉ bị gạt sang bền lề sự cảm nhận, không còn chiếm giữ vị trí trung tâm như 

trong những lúc bình thường nữa (trong những lúc bình thường chúng ta cảm nhận được thật 

rõ rệt thân thể mình kèm theo cả cái tôi của mình, trong thể dạng dhyana thứ ba, sự cảm nhận 

đó sẽ lu mờ dần, người hành thiền chỉ cảm thấy một niềm phúc hạnh mênh mông lan rộng. Điều 

đó cho thấy "thân thể" và "cái tôi" là nguồn gốc của mọi sự suy nghĩ và lý luận miên man, tạo 

ra đủ mọi thứ chướng ngại trên thân xác và trong tâm thức, mang lại cho mình mọi thứ khó 

khăn và vướng mắc trong cuộc sống). Tuy nhiên trong thể dạng dhyana thứ ba này các yếu tố 

khác (ngoài các cảm giác thích thú/priti) không những vẫn được giữ nguyên như trước mà còn 

trở nên cô đọng hơn nhiều (chẳng hạn như sự hợp nhất của các nguồn năng lực, sự cảm nhận 

về một niềm phúc hạnh, thể dạng phi-tư-duy, v.v. đều trở nên cô đọng và vững chắc hơn).  
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 Trong dhyana thứ tư sự cảm nhận tâm thần về các niềm phúc hạnh cũng sẽ tan biến hết. 

Tất nhiên điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ cảm thấy bất an hay khổ sở, dù là dưới bất cứ 

một hình thức nào cũng vậy, mà đúng hơn đó là tình trạng tâm thức vượt lên trên sự thích thú 

và cả đớn đau. Điều này có vẻ khá khó hiểu bởi vì chúng ta không khỏi nghĩ rằng tình trạng đó 

- tức là thể dạng không thích thú cũng không đớn đau - là một thứ gì xám xịt hay trung hòa, 

thấp hơn cả sự thích thú và sự đớn đau. Thế nhưng thật ra không đúng như vậy, trong thể dạng 

dhyana thứ tư, tâm thức vượt hẳn lên trên tất cả các thứ ấy, kể cả các niềm phúc hạnh tâm thần 

thuộc vào các thể dạng dhyana trước đó, và hòa nhập vào một thể dạng thật thanh thoát 

(equanimity - tiếng Pa-li là upekkha - tức là thể dạng thứ tư trong "Bốn thể dạng hay phẩm tính 

vô biên của tâm thức", nói lên một sự thanh thản, bình lặng, thăng bằng và bền vững của tâm 

thức. Kinh sách Hán ngữ gọi "Bốn thể dạng vô biên" này là "Tứ vô lượng tâm", và gọi thể dạng 

thứ tư/upekkha/equanimity là "xả"). Nếu chấp nhận một chút phi lý nào đó thì chúng ta cũng 

có thể cho rằng thể dạng thanh thoát (upekkha) tạo ra một sự thích thú to lớn hơn cả thể dạng 

thích thú (trái lại nếu bảo rằng đớn đau hơn cả thể dạng đớn đau thì nhất định sẽ không được 

ổn) (sự thanh thản hay thanh thoát/upekkha/"xả" là một cảm tính siêu việt, vượt lên trên mọi 

sự phân biệt, mang lại cho người hành thiền sự cảm nhận tất cả chúng sinh đều bình đẳng với 

nhau. Sự cảm nhận thanh thoát đó "bao trùm" và "vượt lên trên" cả sự thích thú, có thể xem 

như là một niềm phúc hạnh tuyệt đối. Xin lưu ý thể dạng thanh thản hay thanh thoát - 

equanimity, tiếng Phạn là upeksha, tiếng Pa-li là upekkha, kinh sách Hán ngữ gọi là "xả" - chữ 

xã có thể khiến hiểu lầm là một sự "xả bỏ", "tha thứ" hay "không chấp nhất". Bốn thể dạng vô 

biên hay "Tứ vô lượng tâm" là bốn đối tượng hay chủ đề sử dụng trong phép thiền định, không 

phải là bốn cung cách hành xử trong cuộc xống thường nhật, như thường bị hiểu lầm). Trong 

thể dạng dhyana thứ tư này tất cả các nguồn năng lực đều trở nên hoàn toàn hợp nhất. Do vậy 

dhyana này là một thể dạng hài hòa, phản ảnh một sự thăng bằng thật hoàn hảo về cả hai mặt 

tâm thần và tâm linh.  

 

. Trong Giáo Huấn của Đức Phật bốn thể dạng dhyana trên đây được mô tả bằng cách  so 

sánh với các hình ảnh thích nghi và tuyệt đẹp: 

 

 "Tương tự như một người chuyên việc tắm rửa, hay người phụ giúp mình [trong công 

việc đó], rắc bột xà bông vào một chiếc đĩa, đổ thêm nước vào đó và khuấy đều, khiến bột [xà 

bông] tan hết trong nước, hoặc để nước ngấm hết vào bột xà bông, kết quả là không còn một 

chút bột [xà bông] nào không ngấm nước. Cũng vậy một nhà sư làm ngấm trong thân thể mình, 

hòa tan trong thân thể mình, ngập tràn trong thân thể mình bởi sự thích thú và niềm hân hoan 

hiện ra từ bối cảnh cô độc, không có một phần nhỏ nhoi nào của thân thể mình lại không thấm 

nhuần bởi sự thích thú và niềm hân hoan hiện ra từ sự cô độc đó (sự hòa tan giữa nước và bột 

xà-bông nói lên sự hợp nhất, đó là đặc điểm tiêu biểu của thể dạng dhyana thứ nhất) [....].   

 

 "Tương tự như một hồ nước mênh mông, bên dưới đáy hồ là một nguồn nước ngầm, 

không có một con suối nào đổ vào hồ, dù là từ hướng đông, hướng tây, hướng bắc hay hướng 

nam. [Bầu trời] trên mặt hồ cũng không có một áng mây nào rót nước mưa vào hồ, duy nhất 

chỉ có mạch nước ngầm làm cho chiếc hồ ngập tràn nước mát, không còn một chỗ nào là không 
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ngập nước. Cũng vậy, một nhà sư [...] làm ngập tràn thân thể mình bởi sự thích thú và hân 

hoan phát sinh từ sự tập trung [tâm thần] (trong thể dạng dhyana thứ hai, cảm tính thích thú 

(priti/hân hoan/"hỉ") sẽ hiện lên và xâm chiếm toàn thể thân xác và tâm thần người tu hành) 

[...]. 

 

 "Tương tự như các đóa hoa sen mọc trong một hồ nước, một số mọc lên từ đáy hồ, ngoi 

lên khỏi mặt nước, một số khác vẫn còn ngập trong nước, hút các chất dinh dưỡng thật sâu từ 

đáy hồ, rễ cũng như búp hoa đều ngấm nước. Cũng vậy, một nhà sư [...] làm ngập tràn thân 

thể mình bởi niềm thích thú, không thoáng hiện một chút hân hoan nào (trong dhyana thứ ba 

người hành thiền cảm nhận được một niềm phúc hạnh bao la, thế nhưng trong sự cảm nhận đó 

không còn vướng mắc một sự thích thú nào cả, tương tự như các đóa hoa sen trước đây ngập 

trong nước nhưng đã ngoi lên khỏi mặt nước) [...]. 

 

 "Tương tự như một người quấn toàn thân mình bằng một chiếc áo trắng, phủ kín từ đầu 

đến gót chân, không còn bất cứ một chỗ nào, dù nhỏ cách mấy, lại không phủ kín bởi chiếc áo 

trắng. Cũng vậy, một nhà sư ngồi xuống phủ kín toàn thân thể mình bằng một thể dạng thanh 

thoát (upekkha) và sự tập trung tối thương [...] (thể dạng dhyana thứ tư là thể dạng tâm thức 

thanh thản, bình lặng và thăng bằng, vượt lên trên tất cả mọi sự cảm nhận, tạo ra cho mình 

một thể dạng tâm thần thật bình lặng, thanh thoát, bền vững, trong sáng, tương tự như những 

đóa hoa sen ngoi lên khỏi mặt nước, các cánh hoa nở rộ, rạng rỡ và yên lặng - xin mạn phép 

nhắc lại, thể dạng này kinh sách Hán ngữ gọi là "xả", quả thật không có nghĩa gì cả).  

 

 Bốn cách so sánh trên đây cho thấy rõ rệt một sự thăng tiến tuần tự từ các dhyana thấp 

đến các dhyana cao hơn. Trong cách so sánh thứ nhất trên đây, chúng ta thấy nêu lên nước và 

bột xà-bông, hai thứ đó nói lên một sự đối nghịch. Thế nhưng vẫn có một giải pháp để hóa giải 

sự đối nghịch đó, đấy là cách hòa tan bột xà-bông vào nước (hoặc để nước ngấm vào bột xà 

bông). Trong dhyana thứ nhất đó sẽ xảy ra một sự hợp nhất hoàn toàn giữa tất cả các nguồn 

năng năng lực của tâm-thức-nhận-biết (conscious mind/tâm thức bình thường hay bình dị) ở 

vào một cấp bậc (khả năng) ý thức nào đó (điểm tiêu biểu của dhyana thứ nhất này là sự kết 

hợp của tất cả các nguồn năng lực tâm lý và vật lý thuộc một cấp bậc tùy thuộc vào khả năng 

của mỗi cá thể, sự kết hợp hay hợp nhất đó được so sánh với sự hòa tan giữa nước và bột xà 

bông).     

 

 Cách so sánh thứ hai mô tả một sự luân lưu, một thể dạng thông suốt, và trong giai đoạn 

cuối cùng (và cao nhất) có thể đưa đến sự dâng trào của các nguồn năng lực siêu-tri-thức (super-

conscious energies/các nguồn năng lực cao siêu hơn các nguồn năng lực của tri thức thông 

thường), các nguồn năng lực này đã được kết hợp với nhau từ trước đó bên trong tâm-thức-

nhận-biết (có nghĩa là các nguồn năng lực đã được hợp nhất từ trước bên trong tâm thức thông 

thường hay bình dị trong giai đoạn dhyana thứ nhất, trước khi dâng trào trong giai đoạn 

dhyana thứ hai). 
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 Cách so sánh thứ ba nêu lên hình ảnh các búp hoa sen chìm trong nước, đó là cách mô 

tả các nguồn năng lực của tâm-thức-nhận-biết bị tràn ngập bởi các nguồn năng lực siêu-tri-thức 

và được biến cải bởi các nguồn năng lực này (để trở thành các búp hoa trong nước).  

 

 Cách so sánh thứ tư nêu lên một người trùm kín toàn thân thể mình bằng một chiếc áo 

trắng, đó là cách nói lên các nguồn năng lực siêu-tri-thức (super-conscious energies) không 

những thầm nhuần mà còn lấn lướt, kiềm tỏa và phủ kín các năng lực của tâm-thức-nhận-biết 

(tâm thức thường tình). Trong dhyana thứ hai, các nguồn năng lực siêu-tri-thức - biểu trưng bởi 

nước tuôn ra từ mạch nước ngầm - cất chứa bên trong tâm-thức-nhận-biết đều được hợp nhất 

(biểu trưng bởi toàn thể hồ nước). Trong thể dạng dhyana thứ tư, ngược lại tâm-thức-nhận-biết 

sẽ được cất chứa bên trong các nguồn năng lực siêu-tri-thức (biểu trưng bởi chiếc áo trắng phủ 

kín). Tình trạng đó là một sự đảo ngược toàn diện. (một cách vắn tắt: trong thể dạng dhyana 

thứ nhất các năng lực tâm lý và vật lý trong tình trạng phân tán được kết hợp trở lại, trong thể 

dạng dhyana thứ hai các nguồn năng lực siêu-tri-thức hiển hiện và được cất chứa bên trong 

tâm-thức-nhận-biết đó, trong thể dạng dhyana thứ ba, các nguồn năng lực siêu-tri-thức trở nên 

trội hơn so với năng lực của tri-thức-nhận-biết. Trong thể dạng dhyana thứ tư, sự dâng trào 

của các nguồn năng lực siêu-tri-thức sẽ bao trùm và phủ kín các năng lực của tri-thức-nhận-

biết).  

 

Bốn dhyana của thế giới vô-hình-tướng 

 

  Bốn dhyana phi-hình-tướng là bốn thể dạng cảm nhận ở các cấp bậc tế nhị và tinh tế 

khác nhau.  

 

 Thể dạng thứ nhất trong số bốn thể dạng tri thức siêu việt liên quan đến thế giới vô-

hình-tướng là "bầu không gian vô tận" (sphere of infinite space) hay "sự cảm nhận về không 

gian vô tận" (experience of infinite space). Trong thể dạng đó sự cảm nhận của chúng ta sẽ 

không bỏ sót bất cứ một sự vật nào cả (một sự quán thấy thật rộng lớn bao trùm toàn thể thế 

giới hiện tượng - không những đối với những gì chuyển động trong thế giới bên ngoài mà cả 

những gì đang hiển hiện bên trong tâm thức mình - sự quán thấy rộng lớn đó sẽ giúp mình nhận 

biết cùng một lúc bản chất vô thường và sự trói buộc - conditioned co-production - của tất cả 

mọi hiện tượng, và cả nguyên lý tương liên - interdependence - chi phối sự vận hành đó của 

chúng). Xin nhắc lại là một khi đã đạt được dhyana thứ tư về thế giới hình tướng (tức là cấp 

bậc cao nhất mang lại bởi phép thiền định mang tính cách "cụ thể" trên đây/"Tứ vô lượng tâm") 

thì khi đó chúng ta sẽ bỏ lại phía sau các sự ý thức về thân thể mình. Nếu chúng ta trừu tượng 

hóa (xóa mờ hay loại bỏ) ý nghĩa áp đặt cho các đối tượng mà chúng ta cảm nhận được trong 

không gian, thì những gì còn lại chỉ là một sự cảm nhận mênh mông về không gian vô tận - một 

không gian tỏa rộng khắp nơi, trở nên cùng khắp, tất cả chỉ là không gian. Sự cảm nhận đó 

không phải là một sự cảm nhận thị giác, tức không phải là cách mà chúng ta nhìn vào không 

gian từ một điểm trong không gian, mà chỉ là một thứ cảm giác tự do, một sự cảm nhận toàn 

thể con người mình tỏa rộng đến vô biên.   
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 Dhyana vô-hình-tướng thứ hai được gọi là "bầu tri thức vô tận". Chúng ta sẽ đạt được 

thể dạng này bằng cách "suy nghĩ" về sự kiện mình cảm nhận được không gian vô tận, và bên 

trong sự cảm nhận đó cũng hàm chứa cả sự ý thức [của mình] về không gian vô tận. Điều đó 

có nghĩa là kèm theo sự vô tận của không gian là sự vô tận của tri thức, tức là một sự liên tưởng 

(correlative/liên kết, đồng hóa) mang tính cách chủ quan về thể dạng khách quan hay sự cảm 

nhận khách quan đó (hình ảnh không gian tỏa rộng mang tính cách khách quan, sự ý thức của 

mình về sự toả rộng đó của không gian mang tính cách chủ quan. Sự liên tưởng hay liên kết, 

hay đồng hoá đó giữa "tri thức bao la" với "không gian tỏa rộng" sẽ giúp tri thức trở thành 

tương tự như chính không gian vô tận đó). Nếu trừu tượng hóa hay xóa mờ sự cảm nhận về 

không gian và chỉ duy nhất tập trung vào sự cảm nhận về tri thức và sự vô tận của nó, thì chúng 

ta sẽ cảm nhận được "tri thức vô biên" tỏa rộng ra hơn nữa, lan ra khắp hướng, nhưng tuyệt 

nhiên không xuất phát từ một điểm khởi thủy nào cả - tri thức sẽ tỏa rộng và hiện hữu cùng 

khắp (tri thức và không gian đều vô tận như nhau, nếu xóa mờ sự cảm nhận không gian vô tận 

thì chỉ còn lại sự cảm nhận tri thức vô tận, tri thức đó tỏa rộng ra khắp hướng, cùng khắp, và 

đó là tri thức của người hành thiền đạt được dhyana thứ hai).  

 

 Dhyana vô-hình-tướng thứ ba càng khó đạt được hơn nữa, dù cấp bậc dhyana này vẫn 

còn thuộc vào thế giới trần tục. Thể dạng siêu-tri-thức tiêu biểu của dhyana thứ ba được gọi là 

"bầu không gian chẳng có gì cả" (sphere of nothing) hay là "bầu không gian chẳng-có-gì-đặc-

biệt cả" (sphere of non-particularity). Trong sự cảm nhận đó, chúng ta không thể nào nắm bắt 

được một thứ gì riêng biệt, hầu có thể nhận diện nó khác biệt (tách biệt) với các thứ khác. Với 

tri thức thường tình trong cuộc sống thường nhật của mình khi nhìn vào một đóa hoa thì chúng 

ta có thể phân biệt nó với toàn thể một cội cây, hoặc khi nhìn vào một người nào đó thì chúng 

ta nhận biết đấy không phải là một gian nhà. Trong tình trạng đó (tức là sau khi đã đạt được 

dhyana thứ ba) sẽ không còn bất cứ môt sự hiện hữu riêng biệt (tách biệt) nào của bất cứ một 

sự vật nào với tư cách là một sự vật cả. Chúng ta không thể xác định được cái này là "cái này", 

cái kia là "cái kia". Điều đó cũng chẳng khác gì như mọi sự vật đều trở nên hư ảo và hòa lẫn 

với nhau, không thể nào xác định (nắm bắt) được một thứ gì cả. Thể dạng đó không phải là một 

thể dạng hư vô (nothingness/néant) mà là một thể dạng "chẳng có một thứ gì cả" (nothing, nil, 

void/nulle chose).     

 

 Dhyana vô-hình-tướng thứ tư là "bầu không gian phi-nhận-thức nhưng cũng không phải 

là không-nhận-thức". Trên đây (dhyana thứ hai) chúng ta chuyển từ đối tượng vô tận (không 

gian) sang chủ thể vô tận (tri thức), đến đây (trong thể dạng dhyana thứ tư) chúng sẽ vượt lên 

trên cả hai thứ đó. Đấy là cách chúng ta đạt được một thể dạng mà trong đó không thể bảo rằng 

mình cảm nhận được một cái gì đó hay là không cảm nhận được một cái gì cả, bởi vì chẳng có 

ai để mà cảm nhận (trong thể dạng đó chủ thể và cả đối tượng đều không có). Thế nhưng điều 

đó cũng không có nghĩa là chúng ta đã hoàn toàn thoát khỏi chủ thể và đối tượng, mà chỉ vì 

chúng ta không còn suy nghĩ hay cảm nhận được với tư cách là chủ thể và đối tượng (một sự 

cảm nhận mang tính cách trống không tuyệt đối vể chính mình và thế giới, một sự "giải thoát" 

tối thượng. Thế nhưng sự trống không đó không hề là một thể dạng hư vô, mà chỉ là một thể 

dạng thoát ra khỏi sự suy nghĩ và cảm nhận trói buộc và vướng mắc nhị nguyên. Chúng ta 

không còn suy nghĩ hay cảm nhận bát cứ gì xuyên qua chủ thể và đối tượng. Một sự trong suốt 
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tuyệt đối sẽ hiện ra với mình qua sự cảm nhận về tâm thức mình và cả thế giới. Đó là sự Giải 

Thoát tuyệt đối và tối thượng).    
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Bài 9 

 

Cách biểu trưng năm thành phần trong các stupa 

 

 

Vài lời ghi chú của người chuyển ngữ 

 

 Nhằm giúp theo dõi dễ dàng hơn các bài giảng 9 và 10 dưới đây, thiết nghĩ chúng ta 

cần tìm hiểu thêm về các chữ "stupa" và "Tantra" được nêu lên trong hai bài giảng này.  

 

  Stupa là tiếng Pa-li và tiếng Phạn, là một kiến trúc mang tính cách thiêng liêng trong 

Ấn giáo nói chung. Đối với Phật giáo stupa là nơi tưởng niệm và cất giữ xá lợi và tro hỏa táng 

của Đức Phật và các vị cao tăng. Chữ stupa được dịch sang tiếng Việt là "bảo tháp". Kiến trúc 

này thường có hình bán cầu, bằng đất hoặc gạch hay đá. Riêng đối với Phật giáo các stupa 

thường được xây dựng rất đồ sộ , đôi khi có thể biến thành một "ngôi chùa" (tiếng Ấn là 

"pagôdi", các ngôn ngữ Tây phương mượn lại chữ này và gọi là pagoda/pagode). Ý nghĩa cũng 

như kiến trúc của các stupa theo đó cũng dần dần biến đổi với thời gian và không gian sau khi 

Phật giáo phát triển rộng rãi tại các nước Á châu khác. Đặc biệt nhất là tại Trung quốc các 

kiến trúc stupa biến dạng thành các tháp cao với mái cong gồm nhiều tầng, v.v. Trong phần 

dưới đây, nhà sư Sangharakshita sẽ giảng về  ý nghĩa của các kiến trúc stupa theo quan điểm 

Phật giáo và Kim cương thừa. 

 

  Tantra (Tan-tra) là một trào lưu hay một đường hướng tu tập bắt nguồn từ phép luyện 

tập du-già (yoga) xuất hiện từ các thời kỳ thật xa xưa, trước Ấn giáo và cả Phật giáo. Đường 

hướng tu tập này đặc biệt ảnh hưởng đến Ấn giáo và đạo Ja-in, nhưng cũng ảnh hưởng đến cả 

Phật giáo, tuy muộn hơn nhiều, tức là vào các thời kỳ khi Kim cương thừa được hình thành 

trong thung lũng sông Hằng vào khoảng thế kỷ thứ VI hay VII. Sau đó Kim cương thừa và Phật 

giáo nói chung được đưa vào Tây Tạng, và sau khi phát triển rộng rãi tại quê hương này, đã 

trở thành một nền Phật giáo rất sâu sắc, cao siêu nhưng cũng rất đại chúng, thường được gọi 

một cách tổng quát là  "Phật giáo Tây Tạng".   

 

 Tantrism là một thuật ngữ do người Tây phương đặt ra vào thế kỷ XIX, có nghĩa là học 

phái, giáo phái hay đạo "Tantra", và đôi khi cũng còn được gọi là "Phật giáo Tantra", các cách 

gọi này đều thiếu chính xác, nếu không muốn nói là sai. Đối với Phật giáo, Tantra không phải 

là một giáo phái, học phái hay tông phái nào cả, mà chỉ là một "phương tiện thiện xảo" (tiếng 

Phạn và tiếng Pa-li là upaya), tức là một "phương pháp" hay "hình thức" tu tập, đặc biệt được 

sử dụng trong Kim cương thừa. Nếu đã là một "phương pháp" hay "hình thức" tu tập thì thường 

phải có sự chỉ dẫn của một vị thầy. Sự chỉ dẫn trực tiếp đó thường được hiểu như là một phép 

tu tập biệt truyền, đôi khi còn được gọi là "bí truyền". nhưng không thể gọi Phật giáo Tây Tạng 

hay Kim cương thừa là "Mật tông" được.   

 

*** 
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 Các cách biểu trưng về năm thành phần được đưa vào kiến trúc của các stupa trong giai 

đoạn hình thành và phát triển của Vajrayana (Kim cương thừa) vào thời kỳ hưng thịnh của Phật 

giáo nói chung tại Ấn-độ (từ thế kỷ thứ VI đến thứ VIII và IX).   

 

 Năm thành phần là đất, nước, lửa, không khí và không gian. Bốn thành phần đầu tiên là 

các thành phần "vật liệu" kết hợp lại với nhau để tạo ra vũ trụ "vật chất". Trong nền tư tưởng 

của tất cả các học phái Phật giáo, bốn thành phần này được gọi chung là rupa (kinh sách Hán 

ngữ gọi là "sắc") (chữ rupa sau đó còn được gán thêm một ý nghĩa khác nữa nhằm chỉ định 

"cấu hợp" (skandha/aggregate/kinh sách Hán ngữ gọi là "uẩn") thứ nhất trong số "Năm Cấu 

hợp" (Pancaskandha/Five aggregates/kinh sách Hán ngữ gọi là "Ngũ Uẩn", là một khái niệm 

nêu lên năm thành phần kết hợp tạo ra một cá thể, đó là: thân xác/rupa, các cảm giác/vedana, 

sự nhận thức/samjna, các tạo tác tâm thần/samskara và tri thức/vijnana). Sự hiện hữu của tất 

cả mọi hiện tượng do-điều-kiện-mà-có (conditioned things) đều được hình thành từ "Năm Cấu 

hợp" trên đây (Tất cả mọi hiện tượng chuyển động trong thế giới và hiển hiện bên trong tâm 

thức một cá thể đều phát sinh từ sự kết hợp và tương tác giữa năm thành phần căn bản trên 

đây). 

 

 Các nhà dịch thuật kinh sách Phật giáo đầu tiên từ tiếng Phạn và Pa-li sang các ngôn 

ngữ Tây phương thường dịch chữ rupa là "vật chất" (material/matière/vật liệu), nhằm nêu lên 

sự đối nghịch giữa hai lãnh vực vật chất và tâm linh, thế nhưng cách dịch này hoàn toàn sai (đối 

với Phật giáo, nhất là các phép tu tập Tantra, không hề có chuyện đối nghịch hay tương phản 

mang tính cách nhị nguyên/dualism). Nghĩa từ chương của chữ rupa là "hình tướng" (form, 

figure, shape/hình thể, kinh sách Hán ngữ gọi là "sắc"/色), các triết gia Tây phương gọi là "sự 

cất chứa khách quan của trạng thái nhận thức" (objective content of the perceptual situation, 

nói một cách khác giản dị hơn đó là "đối tượng" cụ thể và khách quan của sự nhận biết hay 

nhận thức). Vậy chúng ta hãy tìm hiểu xem điều đó có nghĩa là gì. Khi chúng ta phát động một 

sự cảm nhận (make an experience), thì một sự nhận thức (hay nhận biết/perception) sẽ xảy ra. 

Thí dụ chúng ta trông thấy một đóa hoa hoặc nghe thấy một điệu nhạc, thì đấy là một trạng thái 

cảm nhận (a perceptual situation). Chúng ta có thể phân biệt trạng thái đó qua hai khía cạnh 

khác nhau. Khía cạnh thứ nhất là một sự góp phần của mình vào sự cảm nhận đó, chẳng hạn 

như các cảm giác về màu sắc: đỏ hay trắng. Đó là một sự đóng góp của chúng ta. [Trong trường 

hợp âm thanh] thì chúng ta sẽ có cảm giác êm dịu hay chói tai - đó cũng là một sự góp phần 

của mình. [Trong cả hai trường hợp trên đây: (tức cánh hoa hay một điệu nhạc)] nếu có một sự 

thích thú xảy ra thì đấy cũng sẽ là một sự đóng góp của chúng ta. Khía cạnh thứ hai là trong 

trạng thái nhận biết (hay nhận thức) ấy cũng có một cái gì đó mà mình không hề góp phần mình 

trong đó: có nghĩa là có một cái gì đó mà dường như mình có thể xác định (refer) được, một cái 

gì đó mà trạng thái cảm nhận dường như có thể chỉ định (designate, point out) được. [Thế 

nhưng] cái gì đó ngay trong lúc hiện tại này là một thứ gì mà mình không biết (the unknown) 

và cũng không nhận diện được (not identified), [tuy nhiên] trên phương diện thuật ngữ thì phải 

chăng đó là những gì mà chúng ta gọi là "sự cất chứa khách quan" bên trong trạng thái nhận 

thức trên đây. Sự cất chứa khách quan đó Phật giáo gọi là rupa (thí dụ nhìn vào một đóa hoa, 
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chúng ta cảm nhận được màu sắc, mùi hương..., đó là các sự "đóng góp" của mình. Trong khi 

đó thì các thành phần đất, nước, lửa, thán khí...tạo ra đóa hoa là các thành phần vật chất mà 

chúng ta chưa nhận biết và xác định được ngay tức khắc trong lúc trông thấy đóa hoa, các 

thành phần đó gọi chung là "cấu hợp vật chất", kinh sách gọi là rupa hay hình tướng, kinh sách 

tiếng Hán gọi là "uẩn". Nói một cách khác là khi chúng ta trông thấy một đóa hoa thì chúng ta 

chỉ trông thấy những đóng góp của mình, chẳng hạn như màu sắc, mùi hương..., nhưng không 

trông thấy những gì mà mình không đóng góp vào đó tức là rupa hay các cấu hợp gồm: đất, 

nước, lửa, khí, là những thứ mà mình không góp phần mình vào đó, và dường như mình cũng 

có thể "biết" được nó, thế nhưng ngay trong lúc mà mình đang góp phần mình vào sự cảm nhận 

đó của mình thì các thứ ấy - đất, nước , lửa, khí - là những gì mang tính cách khách quan lại 

lọt ra khỏi sự nhận biết hay nhận thức của mình, tuy rằng chúng là những thứ cất chứa tự nhiên 

và khách quan bên trong sự nhận thức của chính mình).        

 

 Rupa - với tư cách là một sự cất chứa khách quan bên trong trạng thái nhận thức - không 

những đuợc nhận biết mà còn được nhận biết như hàm chứa một số phẩm tính nào đó.  Rupa 

gồm có bốn phẩm tính chủ yếu, các phẩm tính này trên phương diện thuật ngữ được gọi là 

mahabhuta (mahabhuta là tiếng Phạn và Pa-li, nghĩa từ chương là các "thành phần lớn", đó 

là: đất, nước, lửa, khí. "Bốn phẩm tính" hay "Bốn thành phần" này tiếng Pa-li gọi là Cattaro 

mahabhutani). Rupa được nhận thức (nhận biết) như là một thứ gì đó rắn chắc và bền bỉ (đất), 

như là một thứ gì đó mang tính cách luân lưu và liên kết với nhau (cohesive) (nước), như là một 

thứ gì đó có một nhiệt độ (lửa), như là một thứ gì đó rất nhẹ và linh động (khí) (kinh sách Phật 

giáo thường nêu lên bốn thành phần trên đây, thế nhưng kinh sách Ấn giáo thì thường nêu thêm 

một thành phần thứ năm là không gian). Trong nền tư tưởng và nghệ thuật Phật giáo, bốn phẩm 

tính của rupa được biểu trưng bởi bốn thành phần vật chất là: đất, nước, lửa và không khí. Các 

thành phần này không phải là các "sự vật" hay "vật thể" (things) (đất không có nghĩa là một 

hòn đất, nước không có nghĩa là nước chảy ra từ một vòi nước) mà chỉ là các cách biểu trưng 

các phẩm tính chủ yếu của rupa (rắn chắc, luân lưu, có một nhiệt độ và linh động, có nghĩa là 

các "đặc tính" của rupa/hình  tướng/"sắc") Nói một cách khác là tất cả những gì cứng và bền 

chắc bên trong trạng thái nhận thức (xuyên qua các giác cảm và sự nhận biết của mình) sẽ được 

biểu trưng bởi đất; tất cả những gì mang tính cách luân lưu và liên kết với nhau bên trong trạng 

thái nhận thức của mình sẽ được biểu trưng bởi nước; tất cả những gì có một nhiệt độ bên trong 

trạng thái nhận thức của mình sẽ được biểu trựng bởi lửa; tất cả những gì nhẹ và linh động bên 

trong trạng thái nhận thức của mình sẽ được biểu trưng bởi không khí.    

 

 Chữ mahabhuta nghĩa từ chương là các "thành phần lớn" hay các "thành phần tiên khởi" 

(primary/nguyên thủy, thô sơ), sở dĩ gọi là tiên khởi là vì tất cả các thành phần phụ thuộc của 

rupa đều phát sinh từ bốn thành phần tiên khởi đó (chỉ là bốn thành phần sơ đẳng - đất, nước, 

lửa, khí - thế nhưng chúng có thể liên kết và tương tác với nhau để tạo ra một con người xinh 

đẹp hay xấu xí, to béo hay thấp lùn, tạo ra rừng sâu và biển cả, địa cầu và thế giới, thiên hà và 

cả vũ trụ, đấy là các thành phần "phụ thuộc" của rupa hay hình tướng) Thế nhưng thật ra thì 

đấy cũng chỉ là ý nghĩa lộ liễu của chữ mahabhuta mà thôi, bởi vì thuật ngữ này còn hàm chứa 

một ý nghĩa khác lý thú hơn nhiều, nói lên một sự chuyển hóa thật kỳ diệu. Sự kỳ diệu đó cũng 

tương tự như một ảo thuật gia đưa ra cho chúng ta trông thấy một cái gì đó, thế nhưng thật ra 
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thì lại là một thứ gì khác hẳn, điều đó cũng có nghĩa là tạo ra một bóng ma khổng lồ, một con 

ma hung dữ và khiếp đảm. Một ảo thuật gia biến đất sét thành vàng ròng, khiến chúng ta nhìn 

vào đất sét và tin đó là vàng. Cũng tương tự như vậy, chúng ta nhìn vào rupa, tức là sự cất chứa 

khách quan của trạng thái nhận thức - có nghĩa chỉ là đất, là nước, là lửa, là không khí - [thế 

nhưng chúng ta lại nhất quyết cho đấy là vàng]. Bên trong rupa - dù có cất chứa một cái gì đi 

nữa (đất, nước, lửa, khí) - thì chúng ta không trông thấy, và cũng chẳng cần biết đến để mà làm 

gì. Chúng ta có thể tự bào chữa rằng mình không hề cảm nhận được đất sét - không nhận biết 

được đấy là đất sét - mà chỉ trông thấy toàn là vàng ròng.  

 

 Cũng tương tự như vậy, người ta thường thuật lại câu chuyện sau đây về con ma 

Yakshini (một nữ thần linh trong Ấn giáo, Phật giáo và cả đạo Ja-in, có một thân hình mang 

các dường nét nữ tính thật khêu gợi). Con ma này rất hung dữ, hiện ra trong đêm tối qua bóng 

dáng một người con gái tuyệt đẹp. Các bạn không ngờ được đấy là một con ma nữ thật khiếp 

đảm có thể nuốt sống các bạn trước khi mặt trời ló dạng. Các bạn cứ nghĩ rằng đó là một cô gái 

xinh đẹp. Các bạn tự tạo ra cho mình sự cảm nhận về một cô gái tuyệt vời, nhưng không nhận 

thức được hiện thực của một con ma ẩn nấp phía sau sự cảm nhận đó. Cũng tương tự như vậy, 

chúng ta không nhận thức được sự cất chứa khách quan bên trong trạng thái cảm nhận của mình, 

có nghĩa là không nhận biết được đấy là chỉ là đất, nước, lửa và không khí, mà chỉ nhận thấy 

đấy là một thứ gì đó mà thôi (tức là một thể dạng "hình tướng"/rupa nào đó. Điều đó có nghĩa 

là chúng ta chỉ nhận thấy hình tướng: hình dáng, màu sắc, mùi vị..., nhưng không nhận thấy 

đất, nước, lửa, không khí tạo ra các thứ ấy. Trở lại với thí dụ trên đây về một đóa hoa, thì chúng 

ta chỉ "trông thấy" màu sắc, nét cong của từng cánh hoa, "ngửi thấy" hương thơm tỏa ra từ đóa 

hoa, tức là những gì mà chúng ta góp phần mình vào sự cảm nhận đó của mình, thế nhưng 

những gì cất chứa mang tính cách khách quan bên trong sự cảm nhận đó - tức là là đất, nước, 

lửa và khí - thì chúng ta không cảm nhận được, không cần biết chúng là gì, cũng chẳng cần 

quan tâm đến những thứ ấy để mà làm gì).  

 

1  2 3 

 

H.1: Nữ thần Yakshini, thế kỷ thứ III, bảo tàng viện Patna (Ấn-độ) 

H.2: Nữ thần Yakshini, hang động Ellora (Ấn-độ), khoảng thế kỷ thứ VI đến thứ X) 

H3: Nữ thần Yakshini, thế kỷ thứ X, Mathura Ấn-độ (bảo tàng viện Guimet, Paris) 

Thật ra Yakshini, là tên gọi chung của 36 nữ thần linh trong huyền thoại Ấn-độ, mỗi vị biều trưng cho một 

"bản tính" khác nhau, từ tốt lành đến hung ác, vị nói đến trên đây có thân hình đội lốt sự độc ác. Phật giáo 

Việt Nam chịu ảnh hưởng của Phật giáo Trung quốc do đó cũng kết nạp các "huyền thoại" trong Phật giáo 
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và nên văn hóa Trung quốc, chẳng hạn như Bồ-tát Mục Kiền Liên xuống địa ngục cứu mẹ, Bồ-tát Địa tạng 

cứu độ những người bị đày xuống địa ngục... (Hình Internet và các lời giải thích do người chuyển ngữ ghép 

thêm) 

 

 Trong bối cảnh trên đây, không gian là thành phần thứ năm và cũng là thành phần chứa 

đựng tất cả bốn thành phần kia. Theo một cách hiểu nào đó thì không gian là một cái gì đó giúp 

cho đất, nước, lửa và không khí có thể hiện hữu được. Chúng ta cũng có thể bảo rằng không 

gian chống đỡ và tạo điều kiện cần thiết cho sự hiện hữu của toàn thể vũ trụ vật chất. Vì vậy, 

đối với nền tư tưởng Phật giáo và qua một góc nhìn nào đó thì không gian được xem là rất thật, 

tinh tế và sâu sắc hơn so với bốn thành phần vật chất kia. 

 

 (Tất cả mọi người đểu "hiểu" không gian và thời gian là gì, đó là các kích thước có thể đo đạt 

được, ghi nhận được, thế nhưng chưa có ai "biết" được bản chất đích thật của hai thứ đó là gì, 

kể cả các triết gia, các nhà toán học và vật lý học lỗi lạc nhất. Khoa học chỉ có thể đo đạt, ghi 

nhận sự vận hành của hai yếu tố không gian và thời gian trong vũ trụ, thế nhưng không thể mô 

tả, phân tích hay nắm bắt được "bản chất đích thật" cũa hai yếu tố ấy là gì. Đây là một khoảng 

trống to lớn nhất trong sự hiểu biết của nhân loại.  

 

Qua tầm nhìn của Phật giáo và xuyên qua nguyên lý tương liên, tương tác và tương tạo giữa 

mọi hiện tượng - Interdependence / Pratityasamutpada - thì tất cả những gì mà chúng ta cảm 

nhận được và hình dung được, từ hữu hình đến vô hình, bên trong tâm thức cũng như bên ngoài 

thế giới, tất cả đều liên kết và lệ thuộc vào nhau. "Không gian" và "Thời gian" là hai "yếu tố" 

hay hai "hiện tượng" gắn liền và nối kết với tất cả các hiện tượng khác.   

 

Tất cả những gì mà chúng ta có thể cảm nhận và nắm bắt được bằng ngũ giác của mình và các 

máy móc khoa học thuộc thế giới hay lãnh vực vật lý hay thế giới "hữu hình", tất cả những gì 

hình dung được và cảm nhận được bằng tri thức của mình thuộc thế giới hay lãnh vực  "vô 

hình" hay "siêu hình". "Không gian" và "thời gian" là hai "yếu tố" liên kết, tương tác và nối 

liền hai lãnh vực hay hai "thế giới" đó. Nói một cách khác đơn giản và ngắn gọn hơn thì "không 

gian" và "thời gian" vừa là các hiện tượng "hữu hình" vừa là các hiện tượng "vô hình". Hãy 

nêu lên một thí dụ cụ thể, sự vận hành của não bộ thuộc lãnh vực vật lý, xúc cảm và tư duy của 

chúng ta thuộc lãnh vực siêu hình, cả hai lãnh vực đó đều biến đổi với không gian và thời gian.  

 

Tầm nhìn đó hay cách hiểu đó tỏ ra hợp lý trên cả hai phương diện "vật lý" và "tâm linh", liên 

hệ và tương quan với hai mặt của một Hiện Thực chung. Nhà sư Sangharakshita dường như đã 

nhận thấy được điều đó khi cho rằng không gian là điều kiện cần thiết góp phần vào sự hiện 

hữu của toàn thể vũ trụ vật chất, và đối với Phật giáo không gian mang tính cách rất thật và 

rất tinh tế, điều đó có nghĩa là không gian - và cả thời gian - là những gì hiện hữu thật sâu kín 

và cùng khắp trong vũ trụ, trên thân xác và cả bên trong tâm thức của mỗi người trong chúng 

ta).    

 

 Mỗi thành phần trong số năm thành phần trên đây được biểu trưng bởi một màu và một 

hình thể hình học riêng. Thành phần đất được biểu trưng bởi màu vàng và hình lập phương 

(hình khối với sáu mặt vuông); nước được biểu trưng bởi màu trắng và hình cầu (đôi khi là hình 
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bán cầu); lửa được biểu trưng bởi màu đó và hình nón hay hình tháp (pyramidal); không khí 

được biểu trưng bởi màu lá cây nhạt và hình bán cầu (với  mặt đáy quay ngược lên trên) hoặc 

đôi khi là hình một cái bát; không gian được biểu trưng bởi màu xanh dương và hình giọt nước 

bốc cháy.   

 

4       5 

 

6 7 8 9 

 

H.4 - Sơ đồ nêu lên ý nghĩa, cấu trúc và cách biểu trưng năm thành phần bằng các hình thể hình học, theo 

thứ tự từ thấp lên cao: đất, nước, lửa, khí và không gian.  

H.5 - Một cách biểu trưng khác của stupa: các bậc thềm bên dưới biểu trưng cho chiếc áo cà-sa đã được 

xếp lại, trên các bậc thềm (tức là chiếc áo cà-sa) là chiếc bình đã được úp xuống, trên chiếc bình bát là chiếc 

gậy của người khất thực không nhà, trên hết là chiếc lọng.  

H.6- Stupa Sanchi (Ấn-độ); H.7- Stupa Boudhanath (Nepal); H.8- Chùa hay Stupa Schwedagon (Miến 

Điện); H.9- Một Stupa Tây Tạng tại Ladakh (Ấn-độ).  (Hình Internet). 

 

Cấu trúc của stupa 

 

 Sau khi tìm hiểu sơ lược về các cách biểu trưng trên đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm cách 

Tantra đưa các biểu trưng đó vào bên trong kiến trúc của các stupa. Thật ra những gì mà Tantra 

muốn nêu lên cũng khá đơn giản nhưng đồng thời cũng thật hết sức sâu sắc. Tantra xếp các 

hình thể hình học chồng chất lên nhau - bên dưới là hình lập phương, sau đó là hình cầu, hình 

nón, hình bán cầu lật ngược, và trên hết là hình giọt nước bốc cháy - và xem đó là toàn thể cấu 

trúc của stupa. có nghĩa là stupa được xây dựng bởi các hình thể hình học đó. Nói một cách 

khác stupa là một kiến trúc biểu trưng cho toàn thể vũ trụ vật chất đúng với sự hiện hữu của nó 

trong không gian.  

 

 Sau khi nêu lên các điều trên đây, Tantra còn đi xa hơn nữa bằng cách ghép thêm vào 

biểu tượng năm thành phần và cả toàn thể biểu tượng stupa một ý nghĩa tantra sâu sắc hơn nữa. 

Cách sắp xếp các dạng thể hình học chồng lên nhau theo một thứ tự rõ rệt căn cứ vào các cấp 
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bậc tinh tế của các thành phần biểu trưng bởi các hình thể hình học đó: thành phần thô thiển 

nhất nằm bên dưới và thành phần tinh tế nhất nằm trên cùng. Nước tinh khiết và tinh tế hơn đất, 

lửa tinh khiết và tinh tế hơn nước, không khí tinh khiết và tinh tế hơn lửa, và trên hết là không 

gian, và cũng là thành phần tinh khiết và tinh tế hơn cả. Điều này nêu lên ý niệm về một sự 

tương đồng giữa hai thế giới vật chất và tâm thần: những gì xảy ra trong thế giới vật chất cũng 

xảy ra trong thế giới tâm thần. Nếu trong thế giới vật chất có các thành phần thô thiển, nhưng 

cũng có các thành phần tinh khiết và tinh tế hơn, thì trong thế giới tâm thần cũng vậy, cũng có 

các thành phần thô thiển và tinh tế hơn, có nghĩa là tâm thức có nhiều cấp bậc khác nhau, từ 

các cấp bậc thấp và thô thiển đến các cấp bậc cao hơn và tinh tế hơn. Trong cách hoán chuyển 

sự biểu trưng đó - và cũng là cách hoán chuyển một stupa - từ thế giới vật chất sang thế giới 

tâm thần và tâm linh, các cấp bậc tâm thần và tâm linh cũng có thể được biểu trưng bởi năm 

thành phần (nói một cách dễ hiểu hơn là cách biểu trưng một stupa trong thế giới vật chất cũng 

có thể áp dụng cho thế giới tâm thần và tâm linh, nói một cách khác thì các cấp bậc tâm thần 

và tâm linh cũng có thể biểu trưng bởi các hình ảnh của năm thành phần trong thế giới vật 

chất). Đó là cách mà Tantra biến stupa không những trở thành biểu tượng của thế giới vật chất 

mà cả thế giới tâm thần, có nghĩa là thế giới của các cấp bậc tri thức từ thấp lên cao, hay đúng 

hơn là các giai đoạn thăng tiến tuần tự trong sự biến cải các nguồn năng lực tâm lý và tâm linh 

(psychospiritual) [của một người tu tập] (đoạn trên đây khá khúc triết, xin tóm lược như sau: 

sự sắp xếp các thể dạng hình học biểu trưng cho năm thành phần trong thế giới vật chất theo 

thứ tự thăng tiến từ thấp lên cao trong thế giới vật chất, đồng thời cũng phản ảnh một sự thăng 

tiến tương tự như vậy đối với tri thức trong thế giới tâm thần. Nếu trong thế giới vật chất có 

những thành phần từ thô thiển đến tinh tế hơn, thì trong thế giới tâm thần cũng có các cấp bậc 

tri thức từ thấp đến cao: có những người hung dữ, đần độn, mất trí, nhưng cũng có những nhà 

nghệ sĩ có một tâm hồn bén nhạy, các triết gia, khoa học gia và các nhà sư cao thâm có một trí 

óc siêu việt. Nếu đẩy ý niệm về sự tương đồng đó xa hơn nữa, thì chúng ta cũng có thể "hình 

dung" trong thế giới tâm linh có các bóng ma hung dữ và các vị thánh nhân vô hình, và nếu 

tiếp tục đẩy xa hơn nữa thì sẽ là hiện tượng tái sinh đưa đến các cá thể rất đa dạng từ thân thể 

đến các cấp bậc tâm thần). 
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Bài 10 

 

Năng lực của năm thành phần 

 

 

 Đến đây chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về thế giới tâm thần và tâm linh, vậy hãy lưu ý là 

những gì mà chúng ta sẽ bàn thảo với nhau trong phần dưới đây đều thuộc vào thế giới đó, và 

năm thành phần (đất, nước, lửa, không khí và không gian) sẽ biểu trưng cho các giai đoạn biến 

cải năng lực tâm lý và tâm linh (các thể dạng tri thức từ thấp đến cao trong tâm thần của một 

người tu tập). Vậy trong lúc này chúng ta đang ở trong bối cảnh của thế giới nội tâm, không 

còn là thế giới bên ngoài nữa.   

 

 Trong thế giới đó (tức là thế giới tâm thần và tâm linh), đất biểu trưng cho năng lực tĩnh 

(static/bất động), đó là năng lực ở thể dạng tiềm năng, hơn là năng lực đúng nghĩa của nó, hoặc 

cũng có thể xem đó là một thứ năng lực bị ngăn chận hay tắc nghẽn (bởi tác động của năm thứ 

chướng ngại tâm thần/"ngũ triền cái"). Tiếc thay đấy cũng là thể dạng tâm thức của nhiều 

người. Các bạn cảm thấy mình có thừa sinh lực bên trong con người mình, thế nhưng thật ra 

năng lực đó ở trong tình trạng bị tắc nghẽn, tương tự như lửa bị vùi lấp thật kín bên trong một 

ngọn núi lửa. Năng lực đó không tìm được một lối thoát, không có một kẽ hở nào giúp nó thoát 

ra ngoài. Trong tình trạng đó năng lực không những bị tắc nghẽn mà còn bị đẻ nén. Nếu không 

tìm cách giúp nó thoát ra thì cuối cùng nó sẽ tiếp tục bị dồn nén [không tạo ra được một tác 

động nào].   

 

 Toàn bộ quá trình phong tỏa, ngăn chận, dồn nén và loại trừ đó có thể tiếp tục qua những 

năm tháng dài. Sau cùng các năng lực đó thường trở thành đông cứng, tê liệt và lạnh buốt. Một 

khi đã rơi vào tình trạng năng lực đông cứng dó thì chính mình cũng sẽ trở thành một khối khô 

cằn và cứng nhắc. Đối với một người như thế, có nghĩa là năng lực của mình đã bị tê liệt, thì 

khó tránh khỏi ngày càng hóa đá, không buồn trả lời khi có ngưòi hỏi, cũng không muốn giao 

tiếp với ai cả. Họ mất dần sức sống và trở thành tương tự như một người đã chết. Đôi khi họ 

cũng muốn làm nhẹ bớt cảnh buồn chán của mình bằng cách tạo ra một sự bùng nổ nào đó. Các 

mảnh vụn của khối đá - các chất liệu khô cứng - bắn tung khắp nơi. Thế nhưng cách hành xử 

đó không mang lại một chút gì tốt đẹp cả. Tiếc thay tình trạng đó lại thường thấy xảy ra.    

 

 Rất nhiều người không thật sự bị bế tắc, cũng không có một sự trấn áp hay gạt bỏ nào 

thật sự xảy ra với mình, thế nhưng họ chỉ có thể tận dụng được một phần rất nhỏ năng lực tiềm 

tàng của mình, tiếc thay không mấy người ý thức được tình trạng đó. Khi nào vẫn còn rơi vào 

thể dạng đất, thì năng lực của chúng ta sẽ là một thứ năng lực bất động, một hình thức năng lực 

tiềm tàng, không phải là một thứ năng lực đúng thật (đoạn trên đây nói đến những người ở thể 

"đất", ù lì, bất động, không có một ý chí nào cả, các nguồn năng lực của mình bị tắt nghẽn và 

đông cứng).    
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 Thể  dạng nước là năng lực tương đối được giải thoát, thế nhưng chỉ trong một giới hạn 

nào đó. Trái ngược với đất và đá, nước linh động hơn, có thể chảy từ đầu này đến đầu kia trên 

một mặt phẳng, hoặc gần như phẳng. Năng lực của nước chỉ có thể chảy xuống phía dưới nhưng 

không chảy ngược lên phía trên được. Cũng tương tự như vậy, một phần nhỏ năng lực [bên 

trong chúng ta] có thể được giải thoát và trở thành tương tự như nước, nó có thể di chuyển từ 

chỗ này đến chỗ khác. Năng lực đó dù không thể di chuyển thật xa, nhưng có thể chảy đến một 

điểm nào đó và quay lại chỗ cũ. Nói một cách khác, năng lực đó hay thể dạng nước đó, luân 

lưu theo từng cặp đối nghịch nhau: giữa thương yêu và hận thù, giữa thu hút và ghê tởm, giữa 

hy vọng và sợ hãi, giữa thích thú và đớn đau. Ở cấp bậc này năng lực chỉ có thể tạo được các 

tác động trong một không gian hạn hẹp. Dù đã được giải thoát, thế nhưng năng lực đó chỉ tạo 

ra được một tầm ảnh hưởng thật giới hạn, tương tự như một con dê bị cột vào một cái cọc, nó 

chỉ có thể gặm cỏ bên trong một ranh giới nhất định nào đó mà thôi. Khi chỗ này hết cỏ thì nó 

sẽ phải chuyển sang chỗ khác. 

 

 Lửa là năng lực di chuyển lên phía trên, nhờ đó thể loại năng lực này sẽ được giải tỏa 

ngày càng nhiều. Nhờ đó trình độ toàn thể con người và toàn thể tri thức sẽ dần dần được nâng 

lên cao hơn. Chúng ta sẽ cảm nhận được một niềm hân hoan thật thanh thoát và tràn đầy phúc 

hạnh, v.v. Khi ngọn lửa bốc cao và năng lực căng tràn, thì các sự xung đột và các khó khăn 

trong nội tâm sẽ được giải tỏa - tất cả các thứ ấy sẽ trở thành tương tự như những lọn khói tỏa 

ra khắp hướng, hoặc tương tự như những tia lửa nhỏ bắn ra khắp nơi. Đó là một thể dạng hình 

thành liên tục, thường xuyên có một cái gì đó mới lạ và vượt bực hơn hiện ra với mình. Thể 

dạng lửa là một thể dạng cảm nhận tâm thần mang tính cách thăng tiến liên tục. Đó là thể dạng 

tâm thần của những người nghệ sĩ đích thật hay những bậc tu hành cao thâm. Thể dạng đó 

không phải là thể dạng bình dị trong cuộc sống thường nhật của họ, thể dạng đó chỉ hiện ra với 

họ trong những lúc cảm hứng và ngọn lửa dâng cao, chẳng hạn như trong lúc sáng tác, hoặc 

hòa nhập với một thế giới siêu phàm. 

 

 Nếu lửa là năng lực hướng lên trên, thì không khí là năng lực tỏa ra khắp hướng. Đó là 

một thứ năng lực phát tán từ một điểm trung tâm và bung ra khắp hướng trong cùng một lúc. 

Không khí là năng lực tuôn trào không ngưng nghỉ, phát sinh từ một nguồn suối trung tâm, 

tương tự như ánh sáng và hơi nóng tỏa ra từ mặt trời trong thái dương hệ. Sự tỏa rộng đó không 

có một giới hạn nào cả. Thể loại năng lực đó tuôn trào bất tận và khắp nơi trong cùng một lúc.   

 

 Tiếp theo là năng lực không gian. Đó là một thể loại năng lực gần như vượt lên trên mọi 

ngôn từ và tư duy (không thể hình dung hay mô tả được). Người ta có thể bảo rằng thể loại năng 

lực đó thuộc vào một lãnh vực khác mang những kích thước khác - có thể là kích thước thứ tư, 

thứ năm hay thứ sáu (không gian thường được hiểu là có ba chiều, một số các nhà vật lý và 

toán học trên lý thuyết cho rằng không gian có nhiều chiều hơn. Nhà sư Sangharakshita không 

phải là một khoa học gia nhưng có "cảm giác" là năng lực ở thể dạng cao nhất dường như vượt 

thoát ra khỏi không gian ba chiều để tiếp cận với một thế giới với các kích thước mới lạ và to 

rộng hơn). Người ta có thể bảo rằng không gian là một thể dạng trong đó năng lực tự nó có thể 

tỏa rộng đến vô tận và lưu lại vĩnh viễn trong bầu không gian đó.   
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 Trên đây là năm thành phần mang ý nghĩa tâm lý và tâm linh (psychospiritual). Năm 

thành phấn này được biểu trưng bởi các kiến trúc stupa theo quan điểm Tantra, nói lên một sự 

thăng tiến tuần tự đối với sự biến cải năng lực trong lãnh vực tâm lý và tâm linh. 

  

 Dưới đây tôi sẽ nêu lên các thể loại người tương quan với mỗi thể dạng trên đây, tức là 

tâm thần của những người ở thể dạng đất, thể dạng nước, thể dạng lửa, v.v. 

 

 Một người ở thể dạng đất sẽ không khác gì với một tù nhân, chân tay bị trói chặt. Theo 

tôi hầu hết mọi người đều ở trong tình trạng này, nếu không phải là đang trong lúc này thì cũng 

là lúc khác. Đã là một người tù thì không cử động được, không cựa quậy được. Đôi mắt cũng 

có thể bị bịt kín, muốn chớp mắt cũng không được. Người tù không làm được việc gì cả, hoàn 

toàn không phát động được một cử chỉ nào, năng lực hoàn toàn bị tắc nghẽn. Đó là một người 

ở thể dạng đất.  

 

 Trong khi đó một người tù khác biết cởi trói cho mình, tháo khăn bịt mắt. Người này 

thấy mình đang ở trong một gian ngục bé xíu, mỗi bên hai thước. Người này có thể cử động 

được: đưa tay hay duỗi chân được, đi đứng được, có thể đi tới đi lui suốt ngày (có nghĩa là tri 

thức tha hồ hướng vào hai đối tượng ngược chiều nhau: thương yêu - hận thù, thèm khát - ghét 

bỏ, v.v., nhưng không thể vượt xa hơn hay cao hơn các tư duy và xúc cảm đó, chẳng hạn như 

nhiều người rất lanh lợi, nhưng thật ra cũng chỉ loanh quanh với các tư duy và xúc cảm đại 

loại như trên đây), thế nhưng cũng chỉ bên trong phòng giam chật hẹp của mình mà thôi - hai 

thước theo chiều này, hai thước theo chiều kia. Nói một cách khác là chỉ có một phần rất nhỏ 

năng lực chuyển động trong một không gian giới hạn: năng lực đó có thể tiến đến một bức 

tường theo hướng này hay một bức tường khác theo hướng khác, tóm lại chỉ có vậy. Đấy là thể 

dạng nước, chòng chành đôi chút giữa các cặp đối nghịch - thể dạng đó đôi khi cũng có thể tạm 

gọi là "tự do". 

 

 Trong thể dạng lửa thì người tù khoét được một lỗ hổng trên nóc nhà giam, giúp mình 

chui qua lỗ hổng để bay bổng lên bầu trời cao, tương tự như một người du-gịà Tây Tạng [đang 

hành thiền], và cảm thấy bầu trời đó càng lúc càng cao.  

  

 Trong thể dạng không khí, người tù sẽ khám phá ra là mình không những có thể bay lên 

cao mà còn có thể tỏa ra khắp hướng, lan ra chung quanh, hoặc hướng xuống phía dưới hay bay 

lên cao. Nó có thể tỏa rộng theo mọi chiều hướng Đến đây cách so sánh bằng hình ảnh tương 

đồng sẽ không còn đủ khả năng để diễn tả nữa, bởi vì thể dạng không khí có thể du hành cùng 

một lúc trong tất cả mọi phương hướng (người tù được giải thoát "ở thể dạng không khí" không 

thể nào trong cùng một lúc chính mình du hành trong tất cả mọi phương hứng được, do đó hình 

ảnh này không thể dùng để diễn tả thể dạng năng lực ở thể dạng không khí). Tuy nhiên chúng 

ta cũng có thể hình dung một ảo thuật gia hay một người du-già Tây Tạng có một khả năng siêu 

việt biến mình trở thành vô số các nhân dạng khác giống như mình, có nghĩa là chính mình hóa 

thành hàng triệu người khác, giúp mình phát xuất từ một điểm duy nhất để có thể cùng một lúc 

du hành khắp mọi hướng trong vũ trụ, vĩnh viễn và vô biên.  
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 Không gian là thể dạng cao hơn tất cả các thể dạng trên đây Thật ra tôi không có ý định 

mở rộng cách so sánh bằng hình ảnh hay ngôn từ đối với không gian, chẳng qua vì trong lãnh 

vực này ngôn từ và hình ảnh sẽ không còn đủ khả năng để diễn tả, vì vậy chỉ còn cách phải 

tưởng tượng mà thôi (chỉ có thể tực tiếp cảm nhận được bằng phép thiền định).  

 

 Trên đây là các giai đoạn thăng tiến tuần tự trong việc biến cải năng lực tâm lý và tâm 

linh: từ đất chuyển sang nước, từ nước chuyển sang lửa, từ lửa chuyển sang không khí, từ không 

khí chuyển sang không gian. Đó là các giai đoạn trên con đường tu tập Tantra mang lại sự Giác 

Ngộ. Các giai đoạn này được biểu trưng bởi năm thành phần (đất, nước, lửa, không khí và 

không gian) dưới hình thức các biểu tượng Tantra (các hình thể hình học) trong kiến trúc của 

các stupa. 
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C- THIỀN ĐỊNH THẬT SỰ LÀ GÌ  

(What Meditation Really Is) 

Urgyen Sangharakshita 

 

*** 

 

Bài 1 

 

Thiền định thật sự là gì 

 

 

 Trong các thập niên gần đây, nhiều nơi trên thế giới, nhất là tại các nước Tây phương, 

từng xảy ra nhiều chuyển biến quan trọng, từ chính trị, xã hội, văn hóa cho đến kỹ thuật. Chúng 

ta có thể bảo rằng thế giới, nhất là thế giới Tây phương, trong các thập niên sau này các chuyển 

biến đó diễn ra trong một khoảng thời gian thật ngắn. Nói chung trong lịch sử nhân loại chưa 

bao giờ xảy ra những sự biến đổi trọng đại trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. 

 

 Trong thời buổi ngày nay chúng ta không khỏi nhận thấy những sự chuyển biến thật dồn 

dập, ít nhất là trong các lãnh vực sinh hoạt xã hội của con người, Những sự chuyển biến đó 

dường như diễn ra ngày càng nhiều trong những khoảng thời gian ngày càng ngắn. Trước đây 

nhịp sống chậm hơn, con người có nhiều thì giờ hơn để "lớn" (để sống và để trưởng thành), 

giúp mình già dặn hơn. Nhiều thế hệ tiếp nối nhau [thật êm ả] trước khi xảy ra một sự thay đổi 

quan trọng một lãnh vực sinh hoạt nào đó trong cuộc sống xã hội. Ngày nay quả khác hẳn, các 

sự chuyển biến có thể nhận thấy trong vòng một thế hệ, đôi khi cũng chỉ cần năm hay mười 

năm. Hơn nữa chúng ta cũng nhận thấy nhịp độ đổi thay cũng ngày càng dồn dập hơn đối với 

hầu hết mọi lãnh vực sinh hoạt, kể cả các thành quả do con người đạt được, dù thuộc lãnh vực 

nào cũng vậy: từ chính trị, xã hội, kinh tế cho đến văn hóa.    

 

 Tuy thế chúng ta cũng chỉ quan tâm đến một trong các lãnh vực trên đây mà tôi mạn 

phép gọi bằng một từ thực dụng, rộng nghĩa, nhằm tránh mọi sự va chạm: đó là "văn hóa" (tránh 

không dùng chữ "tín ngưỡng" hay "tôn giáo"). Trong lãnh vực đăc biệt này, nhất là trong những 

năm gần đây, đã xảy ra một sự chuyển biến to lớn nhất, vĩ đại nhất, mang một tiềm năng rộng 

lớn nhất: đó là thiền định (bài giảng này được trích từ quyển sách "Sự Giác Ngộ của Con 

Người" / "Human Enlightenment", xuất bản năm 1980, tức cách này 40 năm. Ngày nay không 

những thiền định phát triển nhanh chóng trong các nước Tây phương mà tinh thần từ bi của 

Phật giáo đối với mọi loài sinh vật cũng đã bắt đầu ăn sâu vào sự sinh hoạt xã hội của các 

quốc gia Tây phương. Xin đơn cử một thí dụ cụ thể và điển hình. Nhật báo ngày 26.08.2019, 

cùng các cơ quan truyền thông khác tại Pháp, đưa tin cho biết một người đàn ông 34 tuổi ở 

tỉnh Montpellier ném một con chó qua cửa sổ từ tầng lầu ba, bị truy tố ra tòa và lảnh án ba 

năm tù: hai năm tù giam và một năm tù treo. Cách nay 40 năm, khi nhà sư Sangharakshita nêu 
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lên nhận xét trên đây, thì dường như không mấy ai bị tù tội vì ngược đãi thú vật. Phải chăng đó 

cũng là một sự tiến bộ nhanh chóng và tích cực trong các xã hội Tây phương ngày nay. Trong 

khi đó tại một vài nước Á châu tự nhận là Phật giáo lại  có những quán nhậu "cầy tơ và tiểu 

hổ"). 

 

 Trong thế giới Tây phương, cách nay mười lăm, hai mươi năm, không mấy ai nghe nói 

đến thiền định. Thời bấy giờ, sự hiểu biết về thiền định và các lợi ích mang lại từ phép luyện 

tập này dường như chỉ được vài nhóm người có một thái độ khó hiểu hay lập dị (những người 

có một phong cách lạ lùng, chẳng giống ai. Ý nói đến các nhóm người hành thiền và tu tập Phật 

giáo đầu tiên tại Âu châu) quan tâm mà thôi. Thế nhưng ngày nay chúng ta có thể bảo rằng hầu 

hết mọi người đều nghe nói đến hai chữ "thiền định" (meditation). Dù chữ này đã trở thành 

quen thuộc đối với hầu hết mọi người, thế nhưng không phải vì thế mà ý nghĩa của nó được 

mọi người hiểu đúng.   

 

 Tôi thường nghe người ta nói như thế này: "Thiền định có nghĩa là không còn suy nghĩ 

nữa, đó là cách tạo ra một sự trống rỗng trong tâm trí mình". Một  số người khác thì lại cho 

rằng thiền định là cách chỉ cần đơn giản ngồi xuống, không phải làm bất cứ gì khác cả. Ngồi 

yên nhưng không làm gì cả có thể - nhưng cũng không có thể - là một điều tốt. Dầu sao thì đấy 

cũng không phải là thiền định. Đôi khi các bạn cũng nghe nói, hay đọc thấy trong sách rằng 

thiền định là cách ngồi xuống và nhìn vào rốn của mình - nếu thế thì phải có đôi mắt lác [thì 

mới nhìn thấy rốn của mình] -, hoặc thiền định là một "thể dạng nhập hồn" (trance/thể 

dạng "hoán chuyển" tâm thần hay "nhập bóng" của những ngưởi lên đồng) (thật đáng tiếc một 

tác giả được nhiều người biết đến và cũng đã từng viết lách về Phật giáo không đến nỗi tệ, thế 

nhưng qua một góc nhìn mang tính cách đại chúng lại cho rằng "nhập hồn" (trance) đồng nghĩa 

với thiền định) (cũng thật đáng tiếc là có quá nhiều bài viết và bài dịch về thiền định do các 

tác giả và dịch giả chưa bao giờ có một chút kinh nghiệm thực tiễn và cá nhân nào về phép 

luyện tập này. Họ chỉ "nghe nói" hoặc "dựa vào" sự tưởng tượng của mình hoặc căn cứ vào 

các bài viết khác. Do vậy nên các bài viết và dịch của họ chỉ tạo thêm hoang mang cho những 

người tu tập có thiện chí mà thôi).  Nhiều người khác thì cho rằng thiền định là cách chỉ cần 

đơn giản ngồi xuống trong yên lặng và suy nghĩ về các sự việc, có nghĩa là "suy đi nghĩ lại" 

trong tâm trí về những thứ chuyện nào đó. Nhiều người khác nữa thì lại nghĩ rằng thiền định là 

cách tự tạo ra cho mình một tình trạng tương tự như bị "thôi miên". Thật ra trên đây cũng chỉ 

đơn cử một vài trường hợp điển hình về sự hiều lầm về phép thiền định thường thấy trong quảng 

đại quần chúng mà thôi. 

 

 Nguyên nhân đưa đến các sự hiểu lầm đó cũng không phải quá khó hiểu. Thiền định là 

một cái gì đó tương đối mới mẻ trong thế giới Tây phương, ít nhất là trong cái thế giới tân tiến 

của các nước Tây phương ngày nay (thế nhưng dường như tại Tây phương người ta nhận thấy 

rõ ràng hơn về sự ích lợi của thiền định và cũng áp dụng phép luyện tập này tích cực hơn so 

với một số các nước Á châu có truyền thống Phật giáo lâu đời). Trong toàn thể các lãnh vực 

hiểu biết của chúng ta (những người có nguồn gốc văn hóa La-mã và Hy-lạp), ít nhất cũng là 

trong giai đoạn lịch sử cận đại này, dường như không có bất cứ một thứ gì tương tự với thiền 

định cả. Chúng ta cũng không có một thuật ngữ nào thích nghi hay phù hợp để mô tả các thể 
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dạng thiền định và các quá trình diễn tiến của các thể dạng đó. Do vậy, thật hết sức dễ hiều, các 

sự hiểu lầm đã xảy ra ngay từ lúc đầu (chữ meditation/thiền định trong các ngôn ngữ Tây 

phương có nghĩa là nghiền ngẫm hay suy tư, trong khi đó thiền định đúng nghĩa của nó là một 

phép luyện tập nhằm tạo ra một thể dạng tâm thức hay một thái độ tâm thần trong sáng, thăng 

bằng, an bình và thanh thản, giúp mang lại một sự quán thấy sâu xa và sắc bén về Hiện Thực 

và cả con người của chính mình bên trong Hiện Thực đó. Trong bài giảng của Đức Đạt-lai Lạt-

ma thay cho phần dẫn nhập các bài giảng của nhà sư Sangharakshita, cũng đã nêu lên định 

nghĩa và mục đích đó của thiền định). 

 

 Chúng ta cũng phải hiểu rằng thiền định nhất thiết là một cái gì đó dùng để luyện tập, 

một cái gì đó mà chính mình phải làm, phải tự cảm nhận bởi chính mình. Thế nhưng hầu hết 

mọi người chỉ hiểu thiền định qua những gì mà mình nghe nói. Các sự hiểu biết đó không hề 

được dựa vào sự luyện tập của mình và các kinh nghiệm do chính mình thực hiện cho mình. Họ 

chỉ căn cứ vào những gì đã được truyền tai hai, ba hay bốn lần, từ hết người này sang người 

khác. Một số khác thì tìm hiểu - hoặc đảnh phải tìm hiểu - thiền định qua sách vở vì chẳng có 

phương tiện nào khác hơn. Ngày nay có rất nhiều sách về thiền định hoặc cho rằng đó là thiền 

định. Thế nhưng tiếc thay các loại sách này thường chỉ dựa vào những gì nghe thấy, thay vì sự 

hiểu biết và các kinh nghiệm do chính mình thực hiện. Trong một vài trường hợp còn tệ hơn 

như thế, tức là chỉ duy nhất dựa vào sự tưởng tượng, nếu không muốn nói đấy chỉ là những điều 

tự biện (speculation). Do vậy mà ngày nay không thiếu những người tự cho mình là các chuyên 

gia lão luyện trong lãnh vực này. Điều đó khiến tôi nhớ lại các nhận xét của riêng tôi vào dịp 

vía Phật Buddha Jayanti (lễ Phật đản hay lễ Dâng y/Vesak của Phật giáo Theravada), đánh dấu 

2500 năm Đức Phật hòa nhập vào Parinirvana (Đại bát niết bàn). Dịp lễ này đã được tổ chức 

thật long trọng trên toàn thế giới. Chính phủ Ần chính thức đứng ra tổ chức buổi lễ quốc tế này, 

đồng thời các nước tại Đông Nam Á cũng đứng ra tổ chức riêng tại quốc gia mình. Dịp lễ này 

đã làm dấy lên một phong trào phục hồi Phật giáo thật ào ạt, tạo ra một nhu cầu khẩn thiết trong 

quảng đại quần chúng về sách báo Phật giáo. Vô số tác giả thuộc mọi trình độ tranh nhau viết 

lách, thế nhưng hầu hết sách báo và các bài ca ngợi (pamphlet/bài hùng biện) do họ đưa ra 

không có một chút giá trị nào cả. Họ chỉ gom góp các tư liệu đủ loại, đủ mọi khuynh hướng, 

đôi khi được rút tỉa từ các nguồn tư liệu đáng tin cậy, những đôi khi cũng đáng nghi ngờ, và cứ 

thế mà mỗi vị tự nhào nặn và tạo ra các "tác phẩm" của mình về Phật giáo (nhà sư 

Sangharakshita nêu lên tình trạng này cách nay đã 40 năm. Ngày nay các phương tiện truyền 

thông tân tiến, nhanh chóng và tiện lợi hơn đã tạo ra một làn sóng sách báo, bài viết, bài giảng 

về Phật giáo tràn ngập thị trường - đấy là chưa nói đến các hậu ý chính trị và tư lợi ẩn nấp 

phía sau làn sóng đó. Dầu sao các phương tiện truyền thông đại chúng cũng chỉ có thể tạo ra 

một nền tín ngưỡng đại chúng mà thôi).   

 

 Trong thế giới Tây phương ngày nay đang xảy ra một cuộc bùng nổ lớn (a boom) trên 

phương diện tâm linh nói chung và thiền định nói riêng. Nhiều người cảm thấy không hài lòng 

trước cuộc sống thường nhật của mình, họ cũng không hoàn toàn chấp nhận sự sinh hoạt và 

cung cách hành xử quy ước mà mình phải tôn trọng trong cuộc sống (trong sự sinh hoạt xã hội). 

Mặc dù khoa học ngày nay đã thực hiện được thật nhiều tiến bộ ngoạn mục trong lãnh vực tiện 

nghi vật chất, thế nhưng đối với sự sống thì họ không thể chấp nhận được các sự giải thích duy 
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nhất chỉ dựa vào các hiểu biết khoa học, (khoa học chỉ có thể tìm hiểu các hiện tượng cụ thể, 

có nghĩa là cân đo, mô tả, xác định và có thể lập lại được. Trong khuôn khổ hạn hẹp đó khoa 

học chỉ "trông thấy", "nhận biết" và "hiểu được" một nửa hiện thực mà thôi), mặt khác họ cũng 

không thể chấp nhận được các cách giải thích của các truyền thống tín ngưỡng lâu đời của họ, 

nhất là Do-thái giáo và Ki-tô giáo (Judeo-Christian). Họ mong cầu tìm được một cái gì đó có 

thể mang lại cho mình một sự hài lòng sâu xa và vững bền hơn, nhiều sáng tạo và xây dựng 

hơn. Vì thế một số người đã quay ra tìm hiểu các truyền thống tín ngưỡng Đông phương, nhất 

là phép thiền định. Họ học hỏi và thực tập phép luyện tập này. Họ tham dự các khóa học và các 

khóa ẩn cư vào dịp cuối tuần. Tình trạng đó đã tạo ra một nhu cầu mới [trong các xã hội Tây 

phương ngày nay].   

 

 Tất nhiên là sẽ có nhiều người sẵn sàng đáp ứng nhu cầu đó - đôi khi họ cũng nhận đôi 

chút thù lao. Trong số họ, nhiều người hoàn toàn hội đủ khả năng, nhưng cũng có những người 

không được thành thạo lắm, đấy chính là nguyên nhân tạo ra đủ mọi thứ hiểu lầm. Thiền định 

thường được nhận định giới hạn trong khuôn khổ của một phép thiền định chuyên biệt nào đó, 

hoặc chỉ xoay quanh một phép luyện tập duy nhất nào đó về sự chú tâm. Nhiều người không 

hiểu được là có rất nhiều thể loại thiền định khác nhau và rất nhiều phương pháp khác nhau 

trong việc luyện tập về sự chú tâm. Nhiều người nếu chỉ biết đến hoặc chỉ luyện tập về một 

phép thiền định chuyên biệt nào đó thì thường hay nghĩ rằng phép thiền định mà mình luyện 

tập là tốt nhất, hoặc cũng có thể cho rằng phương pháp đó là phương pháp duy nhất. Điều này 

có thể sẽ khiến họ nghĩ rằng các bạn cũng phải luyện tập đúng như vậy, nếu không thì không 

phải là thiền định. Theo họ thì các phép luyện tập khác, các phương pháp khác, các truyền thống 

khác không có giá trị gì cả. Đó là tình trạng thường thấy xảy ra. Chính vì thế nên thật hết sức 

quan trọng là phải làm sáng tỏ những gì mập mờ và xóa bỏ các sự hiểu lầm. Do vậy việc tìm 

hiểu thiền định thật sự là gì quả hết sức quan trọng. Nếu muốn làm được điều đó thì phải nhận 

biết được sự khác biệt thật to lớn giữa lý tưởng và thực tế, nói một cách khác là giữa một người 

Giác Ngộ tức là một vị Phật và một người bỉnh dị không-giác-ngộ. Chúng ta phải luôn ghi nhớ 

trong tâm bản chất đó của Phật giáo (bản chất, hay lý tưởng đó của Phật giáo là nhằm biến một 

con người bình dị (thực tế) trở thành một vị Phật (lý tưởng), và thiền định là phương tiện và 

cũng là phương pháp giúp biến "thực tế" - tức là con người không-giác-ngộ của mình - trở 

thành một cái gì đó "lý tưởng" hơn - tức là một vị Phật.  Các sự sinh hoạt màu mè và đại chúng 

chỉ là các phương tiện thiện xảo giúp chúng ta "trông thấy" cái lý tưởng đó từ xa mà thôi. Xin 

người đọc lưu ý những lời nhận xét trên đây của nhà sư Sangharakshita).  

 

 Đức Phật, là một con người Giác Ngộ, phản ảnh một thể dạng, một sự thực hiện, một 

cung cách hiện hữu và nhận thức nào đó mà chúng ta, [những người Tây phương], hoàn toàn 

không có một một từ nào, một thuật ngữ nào tương đương và thích nghi trong nền văn hóa Tây 

phương có thể diễn tả được (trong nền văn hóa Hy Lạp và La Mã không có một từ nào tương 

đương với chữ Giác Ngộ/Bodhi. Chữ Bodhi/Giác Ngộ trong Phật giáo có nghĩa là sự hiểu biết 

của một vị Phật giúp mình trông thấy bản chất đích thật và sâu kín của mọi sự vật. Người Tây 

phương tạm dịch chữ Bodhi là Enlightenment/Awakening/Eveil... và các chữ này cũng chỉ có 

nghĩa là "Thức tỉnh" hay "Bừng tỉnh", trong khi đó chữ Bodhi vượt cao hơn sự thức tỉnh hay 

bừng tỉnh rất nhiều, nói lên một sự "Hiểu Biết" siêu việt, một sự "Quán Thấy" sâu xa và sắc 
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bén về Hiện Thực của thế giới hiện tượng và cả thế giới tâm linh, trong đó gồm cả con người 

và tri thức của chính mình). "Đức Phật" không có nghĩa là một vị Trời (God/Dieu), một Nhân 

vật Tối Thượng (Supreme Being/Être Suprême) hay vị Sáng Tạo ra vũ trụ, và cũng không phải 

là hiện thân của Thượng Đế. Thế nhưng "Đức Phật" cũng không phải là một con người với ý 

nghĩa thông thường của nó. Đúng hơn nên xem Đức Phật là một Chúng Sinh đã đạt được Giác 

Ngộ, phản ảnh một sự thăng tiến nào dó. Đức Phật hay Vị Giác Ngộ là một con người, nhưng 

là một con người vô cùng đặc biệt, một con người thăng tiến hơn chúng ta. Thật vậy Ngài là 

một con người phát triển đến vô tận. Điều đó có nghĩa là Ngài là một con người đã hoàn toàn 

đạt được một thể dạng tâm linh thật hoàn hảo mà chúng ta gọi là Giác Ngộ. Ý nghĩa của chữ 

"Đức Phật" là như vậy, và Phật giáo là một cái gì đó, một phương tiện nào đó, giúp chúng ta 

xóa bỏ sự phân tách giữa lý tưởng và thực tế, và cũng là cách biến một con người không-giác-

ngộ trở thành một con người Giác-Ngộ. Sự chuyển biến tuyệt vời đó có thể hiểu như là một sự 

biến cải sâu rộng nhất, một sự thăng tiến to lớn nhất mà con người có thể thực hiện được. Chúng 

ta gọi sự thăng tiến đó là cuộc sống tâm linh, quá trình của sự thăng tiến đó đôi khi cũng được 

gọi là sự Tiến Hóa Siêu Việt. Vậy sự tiến hóa đó thật sự là gì? Sự thăng tiến đó gồm có những 

gì? Tất nhiên sự biến đổi trọng đại đó không thuộc lãnh vực thân xác, bởi vì thân xác của một 

vị Giác Ngộ và thân xác của một người không-giác-ngộ không có gì khác biệt nhau. Sự khác 

biệt nhất thiết thuộc vào lãnh vực tâm thần - với nghĩa rộng của thuật ngữ này. Những gì thăng 

tiến chính là tri thức thăng tiến, và đó cũng là sự khác biệt to lớn nhất - giữa sự Tiến Hóa Siêu 

Việt và sự tiến hóa thấp kém - nếu có thể nói như vậy. 

  

 Những gì mà chúng ta gọi là sự tiến hóa thấp kém là quá trình chuyển biến từ một con 

amib (amoeba/một sinh vật đơn bào, nói chung là các thể loại sinh vật thô sơ xuất hiện đầu tiên 

trên dòng tiến hóa sinh học) đưa đến sự hình thành của một con người bình dị, có nghĩa là một 

con người không-giác-ngộ. Quá trình đó chủ yếu là một quá trình sinh học, nó chỉ trở thành một 

quá trình tâm lý (psychological) trong giai đoạn cuối cùng mà thôi (các vi sinh vật cũng như 

các sinh vật thô sơ khác trong giai đoạn đầu tiên trên dòng tiến hóa sinh học không có hoặc 

chưa có một sự sinh hoạt tâm lý nào cả. Các sự sinh hoạt này chỉ dần dần xuất hiện sau đó nơi 

các sinh vật tiến hóa hơn, và trong giai đoạn cao nhất đã trở thành phong phú và vô cùng phức 

tạp nơi giống người. Thế nhưng chính sự phức tạp và phong phú đó nơi con người lại là nguyên 

nhân sâu xa nhất mang lại đủ mọi thứ khổ đau cho toàn thể nhân loại. Các sự sinh hoạt "tâm 

lý" phức tạp và phong phú đó - của con người và các sinh vật tiến hóa khác - còn được gọi là 

trí "thông minh". Trí "thông minh" đó - nhất là đối với giống người - đã tạo ra các cung cách 

hành xử khôn ngoan cũng như xảo quyệt, sáng chế ra khí giới, tạo ra chiến tranh, triết học, tôn 

giáo, tín ngưỡng, chính trị. Thế nhưng trí "thông minh" đó, các sự "sinh hoạt tâm lý" tiến hóa 

đó, cũng có thể tạo ra tình thương yêu, lòng từ bi và sự Giác Ngộ). Sự Tiến hóa Siêu Việt là 

một quá trình toàn vẹn - một sự diễn tiến hoàn hảo - mang lại một sự thăng tiến giúp một con 

người không-giác-ngộ trở thành một con người Giác-Ngộ. Quá trình đó hoàn toàn thuộc lãnh 

vực tâm lý và tâm linh, và quá trình đó, ở giai đoạn thăng tiến cao nhất của nó, có thể tự nó 

hoàn toàn tách ra khỏi thân xác vật lý (dòng luân lưu của tri thức tinh khiết và trong sáng của 

một con người Giác-Ngộ sẽ trở thành vô tận, không có điểm khởi thủy, cũng không có điểm 

chấm dứt nào cả, dòng tri thức đó vượt ra khỏi các yếu tố không gian và thời gian. Trong khi 

đó tất cả mọi hiện tượng cấu hợp trong vũ trụ và cả trong tâm thức của một cá thể - có nghĩa 
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là tất cả mọi sự hiện hữu - đều được sinh ra và chấm dứt, rồi lại được sinh ra... để mà chấm 

dứt. Mọi hiện tượng cứ tiếp tục chuyển động như thế trên dòng tiến hóa "thấp kém" của thế giới 

hiện tượng).          

 

 Kinh sách xưa (Tam Tạng Kinh) có nêu lên bốn giai đoạn hay bốn cấp bậc tri thức từ 

thấp đến cao (còn gọi là tứ thiền). Trước hết (thấp nhất) là cấp bậc tri thức liên quan đến "thế 

giới" - hay "cấp bậc" - của các cảm nhận giác quan (các cảm nhận phát sinh từ ngũ giác). Cấp 

bậc thứ hai là cấp bậc tri thức liên quan đến "thế giới" - hay "cấp bậc" - của các hình tướng tâm 

thần và tâm linh (tức là các sự sinh hoạt nội tâm, nói chung là các tư duy, khái niệm và xúc 

cảm) - có nghĩa là "thế giới" - hay cấp bậc - của các thứ khuôn mẫu (archetype/các sinh hoạt 

tâm thần mang tính cách quy ước, công thức hay mẫu mực, nói chung là những gì tạo ra bởi 

giáo dục và các kinh nghiệm hiểu biết của từng mỗi cá thể). Cấp bậc thứ ba là cấp bậc tri thức 

liên quan đến "thế giới" - hay "cấp bậc" - vô-hình-tướng (thuộc lãnh vực tâm linh). Sau cùng 

(tức cấp bậc thứ tư) là tri thức liên quan đến Con Đường Siêu Việt (Transcendent Path/Con 

đường Siêu Nhiên hay Tối Thượng, một thể dạng tâm thần thượng thặng vượt lên trên các sự 

hiểu biết thông thường và quy ước), có nghĩa là con đường trực tiếp hướng vào Nirvana (Niết-

bàn) hay sự Giác Ngộ, hay Phật Tính, (Buddhahood/Bodhicitta/Bồ-đề tâm) và cùng kết hợp với 

các thứ này.  

 

 Ngoài ra cũng còn có một phương pháp phân loại khác khá thực dụng mà đôi khi chúng 

ta cũng cần đến. Phương pháp phân loại này cũng gồm có bốn giai đoạn hay bốn cấp bậc tri 

thức khác nhau, nhưng không hoàn toàn tương đồng với bốn cấp bậc nói đến trên đây. Trước 

hết là Tri thức cảm giác (Sense-consciouness), có nghĩa là tri thức liên quan đến các đối tượng 

mà chúng ta cảm nhận được bằng các giác quan vật lý (ngũ giác) của mình. Thể loại tri thức 

này đôi khi cũng được gọi một cách ngắn gọn là "tri thức", nhưng cũng có thể hiểu như là "tri 

thức của hàng thú vật" (animal consciousness/nói chung là tri thức phát sinh từ các cảm nhận 

của các cơ quan giác cảm). Đó là thể loại tri thức mà chúng ta và các thành phần khác của thế 

giới động vật (animal kingdom) đều có như nhau.  

 

 Cấp bậc thứ hai là Tri thức về cái tôi (Self-consciousness), cái tôi ở đây không mang ý 

nghĩa thông thường của nó (tức là các sự sinh hoạt tâm thần mà mình đồng hóa với cái tôi, cái 

"linh hồn" hay "cái ngã" của mình) mà đúng hơn là sự ý thức về cái tôi với tư cách là một con 

người ý thức được là mình hàm chứa một khả năng ý thức, có nghĩa là mình hiểu được là mình 

hiểu biết. Thể loại tri thức này đôi khi cũng còn được gọi là "tri thức suy ngẫm" (reflexive 

consciousness/tri thức đảm trách chức năng suy nghĩ hay ngẫm nghĩ, tâm lý học gọi là tri thức 

"phản xạ"), bởi vì trong trường hợp này tri thức tự thu mình (gập mình) vào chính nó, tự nó 

nhận biết nó, cảm nhận được nó, ý thức được chính nó (đó là một hình thức nội 

quán/instrospection). Chúng ta cũng có thể bảo rằng tri thức về cái tôi hay tri thức suy ngẫm 

đó (tức là tri thức "phản xạ"/reflexsive hay tri thức tự nhận biết được chính nó) là thể dạng tri 

thức chủ yếu của một con người, đúng với ý nghĩa đầy đủ của chữ này (khả năng suy ngẫm và 

biết răng mình đang suy ngẫm là yếu tố chủ yếu nhất xác định một cá thể đúng thật là một là 

con người).   
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 Cấp bậc thứ ba là Tri Thức Siêu Nhiên (Trancendental-Consciousness) có nghĩa là Tri 

thức về Hiện Thực (tức là Tri thức "nhận biết" được Hiện Thực) và cũng có thể gọi đó là sự 

tiếp xúc cá nhân và trực tiếp với Hiện Thực - một thể dạng Hiện Thực Tối Hậu - được cảm nhận 

như là một đối tượng "ở đằng kia" (tức "bên ngoài" tâm thức, nói một cách khác là trong thể 

dạng tri thức thứ ba đó vẫn có một chủ thể nhận biết được một đối tượng khác hơn với chính 

nó).  

 

 Sau hết là Tri Thức Tuyệt Đối (Absolute-Consciouness), bên trong thể dạng Tri Thức 

này sự liên kết nhị nguyên giữa chủ thể và đối tượng sẽ hoàn toàn biến mất, qua sự biến mất đó 

Hiện Thực Tối Hậu sẽ được thực hiện một cách trọn vẹn, hoàn toàn vượt lên trên sự đối nghịch 

nhị nguyên giữa chủ thể và đối tượng ("nhìn" vào một cội cây thì cội cây cũng chính là mình 

và mình cũng chính là cội cây, cả hai đều "biến mất", một khi chủ thể và đối tượng đã bị xóa 

bỏ. Nói một cách khác là chủ thể và đối tượng là một cách phân tách, "cắt" hiện thực ra từng 

mảnh nhỏ. "Nhìn" vào một pho tượng Phật cũng vậy, nếu không có chủ thể và đối tượng xen 

vào, thì tất cả cũng chỉ là một sự trống không. Tri thức hiểu biết hay giác ngộ đó gọi là "Tri 

Thức Tuyệt Đối").      

 

 Cấp bậc tri thức thứ nhất nêu lên trong cả hai cách phân loại trên đây (hình-tướng và vô-

hình-tướng) là cấp bậc thông thường của nhửng người bình dị, tức là không-giác-ngộ, và cũng 

có nghĩa là những người không phát huy một chút cố gắng nào giúp mình tự biến cải mình trên 

phương diện tâm linh (chỉ biết sống với các sự thúc đẩy và chi phối bản năng, xuyên qua các 

cảm nhận của ngũ giác, đối với những người tu tập thì chỉ biết cầu xin, van vái, nhưng không 

hề nghĩ đến là phải nâng cao trình độ tri thức mình). Cấp bậc tri thức thứ tư (tức là cấp bậc 

cao nhất) trong cả hai cách phân loại trên đây là cấp bậc của một con người Giác-Ngộ. 

 

 Đến đây chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu xem cuộc sống tâm linh - tức là việc tu tập mang 

lại sự Thăng tiến Cao nhất - cơ bản là gì?   

 

 Chúng ta có thể nói đó là một sự thăng tiến tuần tự của các thể dạng hiện hữu của tri 

thức, từ thấp lên cao: từ thế giới của các sự cảm nhận giác quan đến thế giới hình tướng tâm 

thần và tâm linh, từ thế giới tâm thần và tâm linh đến thế giới phi-hình-tướng và sau cùng là 

Nirvana (Niết-bàn). Nói một cách khác thì sự thăng tiến đó là sự chuyển tiếp từ tri thức cảm 

giác (Sense-consciousness, tri thức ở cấp bậc thấp nhất của con người và cả hàng thú vật) đến 

tri thức về cái tôi (Self-conciousness, tri thức không-giác-ngộ của một người bình dị, tức là tri 

thức giúp mình nhận biết và ý thức được là "mình" đang nhận biết, và đó là yếu tố chủ yếu xác 

nhận một cá thể là "con người"), từ tri thức về cái tôi đến Tri Thức Siêu Nhiên (Transcendental-

Consciousness, tri thức "sáng suốt" và "siêu việt" của người hành thiền), và sau hết là từ Tri 

Thức Siêu Nhiên đến Tri Thức Tuyệt Đối (Absolute Consciousness, tri thức Giác Ngộ của một 

vị Phật) (thật hết sức rõ ràng: đó là sự thăng tiến tuần tự từ tri thức giác cảm và tri thức vể cái 

tôi của một con người bình dị đến Tri Thức Siêu Nhiên của một người hành thiền và sau cùng 

là Tri Thức Tuyệt Đối của một vị Phật. Đó là quá trình mà người tu tập chân chính phải thực 

hiện trong cuộc sống tâm linh của mình).  
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 Đến đây chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu xem thiền định thật sự là gì. Tuy nhiên trước hết 

chúng ta cũng nên tìm hiểu một số định nghĩa cơ bản hầu giúp chúng ta có thể xác định rõ ràng 

hơn thế nào là thiền định. Thế nhưng vẫn còn có thêm một điều nữa mà chúng ta phải đặc biệt 

lưu ý. Trên đây chúng ta có nói đến "đời sống tâm linh" (tức là việc tu tập của mình) nhất thiết 

phải mang lại một sự "thăng tiến" cho tri thức mình, và Phật giáo - tức là Dharma (Đạo pháp) 

hay Giáo Huấn của Đức Phật - là những gì giúp chúng ta thực hiện sự thăng tiến đó. Thế nhưng 

cũng có hai đường hướng hay hai phương pháp khác nhau trong việc thực hiện sự thăng tiến đó 

của tri thức. Phương pháp thứ nhất mang tính cách "chủ quan" và phương pháp thứ hai mang 

tính cách "khách quan", thế nhưng chúng ta cũng có thể gọi phương pháp thứ nhất (chủ quan) 

là phương pháp "trực tiếp" và phương pháp thứ hai (khách quan) là phương pháp "gián tiếp". 

Khi nào nắm vững được sự khác biệt giữa hai phương pháp hay đường hướng đó thì khi ấy 

chúng ta mới tạo được sự nhận định cần thiết giúp mình bước vào con đường thiền định. Thiền 

định [chủ yếu] là một phương pháp chủ quan (có nghĩa là phải hướng vào bên trong chính mình 

để biến cải tâm thức mình) và trực tiếp (chính mình phải trực tiếp cảm nhận các thể dạng tâm 

thần do chính mình tạo ra cho mình) nhằm nâng cao trình độ tri thức của mình, bằng cách trực 

tiếp luyện tập  tâm thức mình.       

 

 Tuy nhiên trưóc hết tôi cũng phải giải thích thêm về phương pháp "khách quan" hay 

"gián tiếp" giúp nâng cao trình độ tri thức. Nhiều người nghĩ rằng thiền định là phương tiện duy 

nhất có thể nâng cao tri thức, điều đó có nghĩa là phải trực tiếp luyện tập tâm thức mình thì mới 

có thể nâng cao được trình độ tri thức mình, ngoài ra không có cách nào khác cả. Chính vì thế 

nên họ đồng hóa thiền định với cuộc sống tâm linh, và cuộc sống tâm linh nhất thiết là thiền 

định (tu tập là thiền định và thiền định chính tu tập, không có cách nào khác hơn). Họ nhất 

quyết cho rằng các bạn không thể nào tạo được cho mình một cuộc sống tâm linh nếu không 

thiền định. Đôi khi họ còn đồng hóa cuộc sống tâm linh với một phép luyện tập thiền định 

chuyên biệt hay một phương pháp tập trung tâm thần duy nhất nào đó. Thế nhưng quan điểm 

này quả hết sức hạn hẹp, khiến chúng ta không còn quan tâm tìm hiểu xem một cuộc sống tâm 

linh đích thật phải như thế nào - tức có nghĩa là phải nâng cao tri thức mình - điều này đôi khi 

cũng có thể khiến chúng ta không còn nghĩ đến phải tìm hiểu xem thiền định đích thật là như 

thế nào. Thật vậy, đối với việc luyện tập giúp nâng cao trình độ tri thức thì tất nhiên phương 

pháp trực tiếp là quan trọng hơn cả, thế nhưng các phương pháp gián tiếp cũng quan trọng 

không kém, nếu không muốn nói là có thể quan trọng hơn nhiều (tu tập Phật giáo bằng phép 

thiền dịnh là cách tu tập "trực tiếp" và "thiết thực" nhất, thế nhưng cũng có rất nhiều hình thức 

tu tập "gián tiếp" - tức không cần phải ngồi xuống để thiền định - cũng có thể nâng cao trình 

độ trí thức mình, các hình thức tu tập này rất đa dạng, đôi khi rất dễ thực hiện và hầu hết mọi 

người đều có thể làm được, tính cách "đại chúng" đó nói lên tầm quan trọng của các phương 

pháp "gián tiếp". Các phương pháp này sẽ được nhà sư Sangharakshita lần lượt nêu lên dưới 

đây).  

 

 Dầu sao chúng ta cũng phải hiểu rằng còn có rất nhiều các phương pháp khác (ngoài 

phép thiền định). Nếu không ý thức được điều đó thì việc luyện tập của mình sẽ phiến diện, và 

nếu cứ khăng khăng giữ thái đó thì chúng ta sẽ khó tránh khỏi tạo ra cho mình một cuộc sống 

tâm linh (con đường tu tập của mình) vô cùng hạn hẹp, đấy là chưa nói đến điều đó có thể tạo 
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ra cho mình thái độ ghét bỏ một số người khác, chẳng hạn như những người có tánh khí khác 

hơn với mình, hoặc không tích cực thiền định [giống như mình]. Vậy chúng ta hãy tìm hiểu 

lướt qua một vài phương pháp "gián tiếp" có thể nâng cao tri thức mình nhưng không bắt buộc 

phải hành thiền.   

 

 Phương pháp trước nhất (và cũng dễ thực hiện nhất) là thay đổi môi trường. Đó là một 

phương tiện gián tiếp có thể nâng cao trình độ tri thức mình. Chúng ta tìm một dịp nào đó để 

tham gia một khóa ẩn cư tại một trung tâm Phật giáo xa những nơi đông đúc. Chúng ta sinh 

hoạt vài ngày hay vài tuần trong khung cảnh thú vị và thanh tịnh đó, không có điều gì khiến 

mình phải bận tâm, (tìm một khung cảnh thích nghi trong môi trường "bên ngoài" để biến cải 

tâm thức "bên trong" chính mình là một phương pháp "gián tiếp" hay "khách quan"). Khung 

cảnh đó đôi khi cũng có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cả việc hành thiền, nhất là trong trường 

hợp bối cảnh sinh sống và làm việc thường nhật của mình không được thích hợp với mình - có 

nghĩa là không giúp mình nâng cao được trình độ tri thức mình. Đối với nhiều người, chỉ cần 

tìm một môi trường tích cực hơn cũng đủ để nâng cao tri thức mình, không cần phải làm gì khác 

cả (đó là một phương pháp thiền định nhưng không cần hành thiền, thế nhưng nếu biết lợi dụng 

khung cảnh thuận lợi đó để hướng vào bên trong tâm thức mình để "hành thiền" một cách tích 

cực và "trực tiếp" hơn, thì dịp ẩn cư đó sẽ càng mang lại nhiều lợi ích hơn cho mình). 

 

 Ngoài ra cũng có một phương pháp gián tiếp khác rất đơn giản nhưng có thể nâng cao 

trình độ tri thức mình, Phật giáo gọi phương pháp này là việc thực thi đạo đức. Gần như hầu 

hết mọi người trong xã hội đều phải làm việc để sống. Hầu hết trong số chúng ta, ngày nào cũng 

phải làm cùng một thứ công việc, năm ngày trong một tuần, năm mươi tuần trong một năm. Và 

cứ thế trong suốt năm năm, mười năm, hai mươi năm, hai mươi lăm năm hay ba mươi năm..., 

cho đến khi nào đến tuổi về hưu. Điều đó thường xuyên tác động và ảnh hưởng đến thể dạng 

tâm thần của mình. Nếu công ăn việc làm thiếu lành mạnh trên phương diện tâm thần, đạo đức 

và tâm linh, thì các tác động ảnh hưởng đến tâm thần mình cũng sẽ kém lành mạnh. Phật giáo 

- có nghĩa là Giáo Huấn của Đức Phật - khuyên chúng ta phải đặc biệt quan tâm đến phương 

tiện sinh sống và việc giữ gìn đạo đức, có nghĩa là kế sinh nhai không làm hạ thấp tri thức mình, 

cũng không ngặn chận mình nâng cao trình độ tri thức mình, nhất là sinh kế đó không được gây 

ra tại hại cho các chúng sinh khác (đó là yếu tố thứ tư gọi là "phương tiện sinh sống đúng đắn", 

tiếng Pa-li là Samma ajiva. Yếu tố này được nêu lên trong khái niệm về "Con đường gồm tám 

yếu tố đúng đắn", tiếng Pa-li là Atthangika magga, kinh sách Hán ngữ gọi là "Bát chánh đạo", 

và yếu tố thứ tư là "chánh nghiệp").Tín ngưỡng Phật giáo đưa ra một danh sách các nghề có hại 

cho sự phát triển tâm linh: đó là các nghề đồ tể, buôn bán khí giới, bán rượu, v.v. Cách thay đổi 

công ăn việc làm (chẳng hạn như trong trường hợp nghề mà mình đang làm thiếu đạo đức) 

chẳng hạn như chọn một nghề khác, tìm một nơi khác, một môi trường khác, hoặc lánh xa một 

vài người nào đó mà mình đang làm việc chung với họ - cũng là một cách tạo ra các tác động 

tích cực hơn cho mình trong từng ngày, giúp mình nâng cao trình độ tri thức của mình - hoặc ít 

ra cũng không ngăn chận mình nâng cao tri thức mình (lánh xa các đồng nghiệp hung dữ, ác 

tâm, ích kỷ cũng là một cách gián tiếp mang lại cho mình một sự thanh thản, không tức bực hay 

oán giận, thế nhưng đồng thời cũng phải nghĩ đến họ, thương yêu họ và cầu mong họ thay đổi 

để tạo ra cho mình một nếp sống thân thiện, đạo đức và tích cực hơn).        
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 Ngoài ra, một cuộc sống đều đặn và kỷ cương cũng hết sức quan trọng, một lối sống mà 

ngày nay dường như không mấy ai quan tâm đến. Dó là cách giữ gìn và thực thi một số giới 

luật và quy tắc đạo đức, chẳng hạn như ăn uống đúng giờ, đều đặn trong công ăn việc làm, dành 

ra những phút nghỉ ngơi, ngủ nghê đúng lúc, biết học hỏi và ý thức trong từng lời nói - thỉnh 

thoảng cũng nên nhịn ăn, giữ sự yên lặng đôi ba ngày hay đôi ba tuần. Khi đã tạo được cuộc 

sống kỷ cương đó thì chẳng khác gì như mình sống trong một cảnh chùa. Cuộc sống đó sau một 

thời gian dài sẽ mang lại cho mính thật nhiều biến cải. Những người đã tạo được cho mình cuộc 

sống ngăn nắp và kỷ cương đó sẽ nhận thấy trình độ tri thức mình được nâng lên cao hơn, dù 

mình không hề biết đến việc hành thiền là gì.          

 

 Ngoài ra cũng còn có các phương pháp [gián tiếp] khác nữa, chẳng hạn như phương 

pháp hatha-yoga (là phép luyện tập du-già dựa vào các tư thế trên thân thể. Hatha là tiếng Phạn 

có nghĩa là "sức mạnh", hatha-yoga có nghĩa là cách phát huy sự "cố gắng" dựa vào một số tư 

thế trên thân thể liên quan đến các thể dạng nội tâm). Đặc biệt hơn cả là các "asana yoga" (các 

tư thế du-già), các tư thế này không những ảnh hưởng đến cơ thể mà cả tâm thần. Đó là cách 

mượn các asana (tư thế) trên thân thể để gây ra các tác động trong nội tâm. Nhiều người hành 

thiền lão luyện từng công nhận các asana đó rất hiệu nghiệm. Sau một ngày làm việc mệt nhọc 

hoặc vì một chút ưu phiền nào đó, một người hành thiền lão luyện đôi khi cũng có thể cảm thấy 

mệt mỏi, khiến mình không thể hành thiền nghiêm túc được, họ phải luyện tập vài tư thế asana 

giúp tâm thức mình tìm lại sự thanh thản và tập trung. Mọi sự mệt mỏi sẽ tan biến hết và người 

này sẽ cảm thấy tươi mát tương tự như vừa mới hành thiền xong.      

  

 Ngoài ra cũng có một số các phương pháp đặc thù của người Nhật gọi là "Do", có nghĩa 

"con đường" (đọc là "đô", tiếng Hán là "đạo"), chẳng hạn như ikebana hay nghệ thuật cắm hoa. 

Cắm hoa vào một chiếc bình là một cử chỉ thật đơn giản và bình dị, thế nhưng sau những năm 

tháng dài, công việc đó nhất định sẽ tạo ra các tác động ảnh hưởng đến nội tâm người cắm hoa 

(tất nhiên người cắm hoa cũng phải chú tâm vào việc cắm hoa của mình: chiêm ngưỡng màu 

hoa, ngắm nghía sự cân đối của từng cành hoa, nét cong của từng chiếc lá... Sự chăm chú nhằm 

tạo ra một "tác phẩm" nghệ thuật sẽ năng cao trình độ tri thức mình). Chúng ta cũng có thể 

nêu lên một số các phép tập luyện khác, chẳng hạn như T'ai chi ch'uan (Tài chí), v.v. , các cách 

tập luyện này đều tạo ra các tác động ảnh hưởng đến tâm thần mình. Nói chung đó là các phương 

pháp gián tiếp có thể giúp nâng cao tri thức. Cũng vậy, mỗi khi thưởng thức các tác phẩm nghệ 

thuật có giá trị - một bài thơ, một khúc nhạc hay một bức tranh chẳng hạn - thì sự thích thú 

mang lại có thể nâng cao trình độ tri thức mình. Sự thích thú đó trước một tác phẩm thật sự có 

giá trị, phản ảnh thể dạng tri thức vượt bực của người nghệ sĩ sẽ [gián tiếp] nâng cao trình độ 

tri thức mình.    

 

 Phương pháp dễ dàng nhất là sự giúp đỡ kẻ khác, đó là cách hy sinh đời mình để ủy lạo 

kẻ tù tội, giúp đỡ kẻ ốm đau, những kẻ bị ruồng bỏ, các bệnh nhân tâm thần, v.v. Chúng ta làm 

việc đó với tất cả lòng nhiệt tâm và vui sướng, không nề hà khổ nhọc, thiệt thòi, cũng không vì 

một mục đích cá nhân hay ích kỷ nào. Đấy là những gì mà Ấn giáo gọi là nishkama karma 
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yoga, có nghĩa là luyện tập du-già bằng các hành động bất vụ lợi. Đó cũng là một phương pháp 

gián tiếp giúp nâng cao trình độ tri thức mình.  

 

 Ngoài ra chúng ta cũng có thể kết thân với những người đã chọn cho mình cuộc sống 

tâm linh (những người tu hành hoặc các cư sĩ chẳng hạn), họ là những người có một tâm linh 

phát triển hơn mình, vấn đề là mình có tìm được những người như thế hay không. Đối với một 

số tín ngưỡng và một số các vị thầy thì sự kết thân đó là một trong các phương pháp gián tiếp 

quan trọng hơn cả. Kinh sách của các tôn giáo và các trào lưu tín ngưỡng Ấn-độ luôn khuyến 

khích tín đồ về sự kết thân này, và gọi đó là satsangha. Tiền ngữ sat có nghĩa là đúng thật, đích 

thật, tinh khiết, thiêng liêng và siêu việt; hậu ngữ sangha có nghĩa là sự kết hợp hay đồng cảm 

và cũng có nghĩa là tình bằng hữu. Chữ satsangha thật ra cũng chỉ đơn giản có nghĩa là cùng 

kết hợp với nhau, thường là trong tinh thần hân hoan và bất vụ lợi, để cùng nhau bước theo một 

con đường tâm linh và hướng vào các giá trị cao cả của con đường đó. Điều này sẽ ảnh hưởng 

đến việc tu tập của mình mà không cần phải cố gắng gì cả. Vì vậy satsangha cũng là một 

phương pháp gián tiếp có thể nâng cao tri thức mình, và đó cũng là những gì mà Phật giáo gọi 

là kalyana mitrata, tức là tình bằng hữu trong lãnh vực tâm linh.    

 

 Ngoài ra cũng còn có một phương pháp khác nữa, đó là việc tụng niệm các câu mantra 

và thực thi nghi lễ. Ngày nay người ta thường chê trách việc lễ lạc, nhất là những người [tự xem 

mình] thông minh [hơn kẻ khác] -  có lẽ nên gọi họ là những người "trí thức" thì đúng hơn. Thế 

nhưng lễ lạc là một phương pháp giúp nâng cao trình độ tri thức và đã từng mang lại hiệu quả. 

Đôi khi chỉ cần một cử chỉ thật đơn giản, chẳng hạn như đặt một cành hoa hay thắp một ngọn 

nến trước một ảnh tượng, cũng đủ khiến mình cảm nhận được một sự biến cải thật sâu xa trong 

tâm thức mình. Tất nhiên chúng ta cũng có thể đọc thật nhiều sách về con đường tâm linh hoặc 

cũng có thể thử luyện tập thiền định xem sao (biết đâu cũng có thể thành công), thế nhưng thật 

ra đôi khi cũng chỉ cần đơn giản thực thi một nghi lễ tượng trưng nhưng hàm chứa thật nhiều ý 

nghĩa, cũng có thể mang lại cho mình thật nhiều lợi ích.      

 

 Ngoài ra chúng ta cũng có thể nêu thêm rất nhiều phương pháp gián tiếp khác, một số 

có thể ghép chung với nhau để bổ khuyết cho nhau. Một số khác có thể ghép chung với việc 

hành thiền tức là các phương pháp "trực tiếp". Dầu sao cũng phải hiểu rằng một số các phương 

pháp "gián tiếp" đó dù hữu hiệu đến đâu đi nữa thì cũng không đi xa được, không giúp chúng 

ta đạt được toàn thể các cấp bậc tri thức. Hơn nữa các phương pháp gián tiếp trên đây thường 

đòi hỏi phải cần đến một thời gian thật lâu dài thì mới có thể nâng tri thức mình lên một cấp 

bậc cao hơn. Do vậy, dù các phương pháp gián tiếp có thể giúp mình đạt được một trình độ nào 

đó, thế nhưng đồng thời cũng phải luyện tập thiền định ngày càng chuyên cần hơn, thì mới có 

thể mang lại cho mình một sự thăng tiến. Vì thế tốt nhất là nên bắt đầu ngay với các phép luyện 

tập trực tiếp nhằm biến cải tâm thức mình (tức là phải ngồi xuống để hành thiền, các phương 

pháp khác chỉ là cách chạy vòng ngoài để nhìn vào Giáo Huấn của Đức Phật mà thôi).   

 

Vậy thì phải làm thế nào? 

Trực tiếp luyện tập tâm thức mình sẽ gồm có những gì?      
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 Trên đây tôi chỉ nói đến "thiền định" (meditation) trong bối cảnh tổng quát của thuật 

ngữ này và nhất là chỉ dựa vào cách hiểu của người Tây phương (trên đây nhà sư 

Sangharakshita phân tích thiền định qua hai khía cạnh "trực tiếp" và "gián tiếp" thuộc lãnh 

vực hiểu biết của ngành tâm lý học Tây phương, đồng thời nêu lên các sự lợi ích có thể mang 

lại bởi các phương pháp gọi là  "gián tiếp" có nghĩa là bên ngoài phép thiền định. Nếu nói theo 

Phật giáo thì dó là các các "phương tiện thiện xảo"/upaya giúp chúng ta đến gần với Phật giáo, 

nhưng không thể đi sâu hơn được. Trong phần dưới đây nhà sư Sangharakshita sẽ phân tích 

phép luyện tập thiền định theo quan điểm Phật giáo, nhằm mục đích giúp chúng ta tiếp cận trực 

tiếp, chính xác, đúng đắn và sâu xa hơn với Giáo Huấn của Đức Phật). Chữ "thiền định" (tức 

là chữ meditation của người Tây phương) không mang một ý nghĩa tương đương nào với bất 

cứ một thuật ngữ nào của Ấn-độ cũng như của Phật giáo. Những gì mà chúng ta [những người 

Tây phương] gọi là "thiền định" trên thực tế gồm ít nhất ba thứ khác nhau, ba phương cách 

(phương thức hay phương pháp) khác nhau nhằm trực tiếp biến cải tâm thức mình. Tuy nhiên 

chúng ta cũng có thể hiểu ba "phương cách" này là ba "giai đoạn" trong một quá trình chung 

nhằm phát huy tri thức (thiền định gồm có ba giai đoạn thăng tiến, mỗi giai đoạn biều trưng 

cho một sự thực hiện nào đó trong khi hành thiền). Phật giáo và các tín ngưỡng khác của Ấn-

độ gọi ba giai đoạn của quá trình này bằng ba thuật ngữ đặc thù và chuyên biệt. Thuật ngữ 

"thiền định" do đó gồm có ba thứ [hoàn toàn khác biệt nhau]: sự tập trung (concentration, phát 

huy sự chú tâm), thể dạng lắng sâu [của tâm thức] (absorption, lắng vào các thể dạng thật sâu 

kín của tâm thức) và sự quán thấy xuyên thấu (insight/vue profonde, vue pénétrante/giúp đạt 

được khả năng quán thấy hay quán xét sâu xa và sắc bén, kinh sách Hán ngữ gọi là "minh sát" 

hay "quán"/觀). 
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Bài 2 

 

Giai đoạn tập trung trong phép thiền định 

 

 

 Sự tập trung (tức là giai đoạn thứ nhất trong phép thiền định còn gọi là phép "chú tâm" 

hay giai đoạn "chú tâm", chẳng hạn như "chú tâm" vào hơi thở giúp tâm thức không bị xao 

lãng) gồm có hai khía cạnh khác nhau: khía cạnh thứ nhất là sự gom tu (tập trung) sự chú tâm 

(focalisation) (dồn tất cả sự chú tâm của mình hướng vào một đối tượng duy nhất nào đó), khía 

cạnh thứ hai là sự hợp nhất (unification) các nguồn năng lực [bên trong chính mình]. Vì thế 

người ta có thể bảo rằng sự tập trung là một sự kết hợp trên bình diện "mặt phẳng" nhưng đồng 

thời cũng hướng lên phía trên trên, tức là theo chiều "thẳng đứng". Sự kết hợp theo mặt phẳng 

có nghĩa là sự kết hợp của tri thức bình dị (bình thường hay thường nhật của mình) hướng vào 

chính nó, tức là vào cấp bậc (hay thể dạng) bình thường của nó (chẳng hạn như chú tâm vào 

công việc mà mình đang làm hay một sự vật nào đó trong cuộc sống thường nhật của mình), 

trong khi đó thì sự kết hợp theo chiều thẳng đứng là sự hợp nhất giữa "tri-thức-hiểu-biết" 

(conscious, aware/conscient/tức là thể dạng tri thức giúp mình nhận biết, ý thức, hay nhận thức, 

tức là "thể dạng nổi" của tâm thức thường tình hay thường nhật của mình) và "vô thức" 

(unconscious/inconscient) (tức là "vô thức" hay thể dạng tâm thức cất chứa những gì rơi ra bên 

ngoài tri-thức-nhận-biết của mình, chẳng hạn như một vết thương tâm thần, một sự tiếc nuối 

nào đó mằm thật sâu bên trong tâm thức mình mà mình không hề hay biết). Sự kết hợp theo 

chiều thắng đứng đó là một quá trình giải thoát các năng lực bị bế tắc trong cơ thể và cũng là 

cách tận dụng các năng lực phát sinh từ tâm thần (psyche) càng lúc càng sâu xa hơn (tóm lại sự 

chú tâm gồm có hai khía cạnh: trước hết là tập trung sự chú tâm - trên phương diện hiểu biết 

và ý thức - hướng vào một đối tượng nào đó để giúp nó tìm thấy một sự thăng bằng và vững 

chắc trên bình diện "mặt phẳng"; khía cạnh thứ hai là sự tập trung theo chiều "thẳng đứng", 

đó là cách khơi động trở lại những gì nằm thật sâu trong tiềm thức mình để kết hợp với phần 

tri-thức-nhận-biết của mình, hầu hợp nhất con người của mình và tận dụng trọn vẹn tất cả các 

nguồn năng lực tiềm tàng trong con người mình, trong tiềm thức mình và cả trong phần tri-

thức-nhận-biết của mình. Bởi vì khi nào tiềm thức vẫn còn cất chứa các xúc cảm ức chế bên 

trong nó thì sự chú tâm của mình - duy nhất chỉ dựa vào phần tri-thức-nhận-biết - sẽ phiến diện 

. Chỉ khi nào hợp nhất được tiềm-thức và tri-thức-nhận-biết hầu tận dụng các nguồn năng lực 

của cả hai thể dạng tâm thức đó, thì sự chú tâm của mình mới đủ sức giúp mình chuyển sang 

giai đoạn thứ hai của phép hành thiền là sự "lắng sâu").       

 

 Sự hợp nhất theo mặt phẳng là những gì mà người ta gọi là sự chú tâm và sự kết hợp. 

Chữ "kết-hợp" (assemblage/rassemblement) nói lên thật đầy đủ ý nghĩa của nó, tức là một sự 

hòa nhập hay hội nhập, nói lên một sự góp nhặt tất cả những gì bị phân tán. Vậy những gì bị 

phân tán? Chính là cái tôi (seff/soi/cái ngã) bị phân tán, cái tôi đó là cái tôi nhận biết (conscious-

self/cái tôi nhận thức hay ý thức, tức là "cái tôi" mà chúng ta "tưởng tượng" ra nó, "cảm nhận" 

được nó và "hình dung" được nó bên trong tâm thức mình, và đó cũng là cái tôi giúp chúng ta 

hiểu biết và nhận thức) - hay ít nhất thì cũng là một cái gì đó mà người ta gọi là cái tôi nhận 
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biết (hay cái tôi ý thức). Chúng ta bị phân tách ra thành thật nhiều cái tôi hay thật nhiều thành 

phần của cái tôi - mỗi cái tôi hay mỗi thành phần của cái tôi đó đều có những mối quan tâm 

riêng và những sự thèm khát riêng của nó, v.v. Mỗi cái tôi bung ra một hướng. Lúc thì cái tôi 

này thắng, lúc thì cái tôi kia thắng (chẳng hạn vào một lúc nào đó hiện ra một cái tôi này đội 

lốt một sự thèm khát hoặc chủ tâm làm một điều gì đó không tốt, thế nhưng trong khi đó thì lại 

có một cái tôi khác "đạo đức" hơn, không cho phép nó làm như vậy, hoặc cũng có trường hợp 

cái tôi này thì thích cái này, cái tôi kia thì thích cái kia, cái tôi này chèn ép hay lấn lướt cái tôi 

kia, v.v.. Trong tâm trí mình luôn luôn có cả một tập thể cái tôi, mỗi cái tôi có một cá tính, các 

ước mơ và các đòi hỏi riêng của nó), điều đó cho thấy chúng ta đôi khi không còn biết mình là 

ai nữa. Có một cái tôi ngoan ngoãn và một cái tôi bướng bỉnh. Có một cái tôi thích đi xa và từ 

bỏ tất cả, nhưng cũng có một cái tôi thích ru rú trong nhà như một đứa bé ngoan ngoãn, v.v. 

Chúng ta thường không biết mình thật sự thuộc vào cái tôi nào trong số các cái tôi đó. Mỗi thứ 

trong số các cái tôi đó đều là cái tôi của mình, thế nhưng chẳng có cái tôi nào là của mình cả. 

Sự thật là chúng ta chẳng có một cái tôi nào cả - cái tôi tổng thể chỉ hiện ra với mình một ngày 

nào đó nhờ vào việc luyện tập sự chú tâm của mình và sự kết hợp tất cả các cái tôi ấy lại với 

nhau.     

 

 Đối với tín ngưỡng Phật giáo, sự chú-tâm hay kết-hợp gồm có ba thứ. Trước hết là sự 

chú tâm hướng vào "thân thể" và các động tác trên "thân thể": nhận biết thật chính xác thân thể 

đang ở đâu và nó đang làm gì. Chúng ta không được phép tạo ra một cử chỉ vô tình nào, không 

để một động tác nào xảy ra mà mình không ý thức được nó. Chúng ta phải cảnh giác mỗi khi 

nói năng, hoàn toàn ý thức những gì mình đang nói, và tại sao mình lại nói những lời đó. Chúng 

ta phải hoàn toàn tỉnh táo, cảnh giác, ý thức.  

 

 Sau đó là sự chú tâm hướng vào "các cảm tính và các xúc cảm". Chúng ta phải ý thức 

thật minh bạch các tâm trạng nhất thời và luôn biến đổi của mình: đang buồn khổ hay hạnh 

phúc, đang vừa lòng hay bất mãn, lo âu hay sợ hãi, vui vẻ hay bồn chồn... Chúng ta phải quan 

sát, phải trông thấy hết, phải biết rõ mình đang là như thế nào? Tất nhiên điều đó không có 

nghĩa là mình phải thụt lùi lại trước các cảm tính và xúc cảm của mình, tương tự như một khán 

giả nhìn vào các thứ ấy từ đằng xa, hoàn toàn tách biệt với mình, mà đúng hơn là phải cảm nhận 

được các cảm tính và xúc cảm ấy của chính mình - cảm thấy mình là những thứ ấy, không "tách 

rời" ra khỏi những thứ ấy - luôn quan sát và ý thức được chúng [trong từng khoảnh khắc một 

của hiện tại].  

 

 Sau hết là sự chú tâm hướng vào "tư duy": chúng ta nhận biết được thật chính xác những 

gì mình đang suy nghĩ, nhật biết được thật chính xác tư duy của mình đang ở đâu (đang "bay 

nhảy" hay "ngao du" ở nơi nào trong không gian và thời gian) qua từng khoảnh khắc một. 

Chúng ta đều hiểu rằng tâm thức bay nhảy thật dễ dàng. Nói chung, chúng ta thường xuyên rơi 

vào tình trạng không sao chú tâm được, cũng  không kết hợp được các tư duy của mình. Đấy là 

lý do tại sao chúng ta lại phải tập nhận biết tư duy của mình, phải tập ý thức những gì mà mình 

đang suy nghĩ trong từng khoảnh khắc một.     
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 Làm được như thế là cách giúp chúng ta tạo cho mình một sự hợp nhất thật trọn vẹn trên 

bình diện "mặt phẳng". Chúng ta sẽ trở thành "cô đọng" hơn,  nhờ đó một "cái tôi" [hợp nhất] 

sẽ được hình thành. Khi nào những gì trên đây được thực hiện một cách đúng đắn và hoàn hảo 

thì chúng ta sẽ phát huy được sự ý thức về chính mình một cách toàn diện: chúng ta sẽ trở thành 

một con người đúng với ý nghĩa của nó. Thế nhưng sự hợp nhất đó phài vừa là mặt phẳng vừa 

là thẳng đứng, có nghĩa là bắt đầu từ lúc đó, [trong tình trạng đó], tâm thức nhận-biết (conscious 

mind) phải kết hợp được với tiềm thức (subsconscious mind). Sự hợp nhất đó có thể đạt được 

bằng cách hướng vào một đối tượng tập trung, tức là vào một cái gì đó mà mình dồn tất cả sự 

chú tâm của mình vào đó. Các nguồn năng lực của tâm thức phi-nhận-thức (unconscious 

mind/tiềm thức) của mình theo đó cũng sẽ dần dần được hấp thụ vào bên trong đối tượng đó 

(đấy là cách làm trỗi dậy năng lực ẩn chứa trong tiềm thức để kết nối vơi năng lực "nổi" thuộc 

phần tâm-thức-nhận-biết của mình).     

  

 Trong giai đoạn trên đây, người hành thiền - hoặc đang cố gắng hành thiền - đã đạt được 

sự hợp nhất trên phương diện mặt phẳng, có nghĩa là đã vượt qua được giai đoạn thật then chốt 

(giai đoạn phát huy sự chú tâm) và đang tiếp cận với một giai đoạn chuyển tiếp thật quan trọng, 

nối liền giữa "lãnh vực" hay "thế giới" của các sự "cảm nhận giác quan" và "lãnh vực" hay "thế 

giới" của các "hình tướng tâm thần và tâm linh". Thế nhưng sự diễn tiến đó vẫn còn bị ngăn 

chận bởi những gì mà người ta gọi là năm thứ chướng ngại tâm thần (kinh sách Hán ngữ gọi là 

ngũ triền cái), do đó phải loại bỏ các thứ chướng ngại này trước khi có thể hòa nhập vào thể 

dạng lắng sâu của tâm thức (absorption) (thật ra sự loại bỏ này cũng chỉ tạm thời mà thôi, bởi 

vì năm thứ chướng ngại (ngũ triền cái) chỉ bị loại bỏ vĩnh viễn khi nào đã thật sự đạt được sự 

Giác Ngộ).  

 

 Chướng ngại thứ nhất là sự thèm khát (tham dục triền cái) các cảm nhận phát sinh từ 

ngũ giác, chẳng hạn như thèm khát các sự thích thú mang lại bởi thị giác, thính giác, khứu giác, 

vị giác và xúc giác, nhất là những gì liên quan đến ẩm thực (bản năng sinh tồn) và các sinh hoạt 

tính dục (bản năng truyền giống). Khi nào tâm thức vẫn còn cảm nhận được các sự thèm khát 

đó thì không thể nào chuyển sang thể dạng lắng sâu được, bởi vì các sự thèm khát đó sẽ ngăn 

chận không cho người hành thiền dồn tất cả sự chú tâm của mình vào đối tượng của sự tập 

trung.  

 

 Chướng ngại thứ hai là hận thù (sân hận triền cái), đó là các cảm tính oán hận và độc 

ác bùng lên mỗi khi sự thèm khát các cảm nhận giác cảm của mình không được thỏa mãn - cảm 

tính [oán hận và độc ác] đó đôi khi cũng có thể hướng thẳng vào đối tượng của chính sự thèm 

khát (sự thèm khát dục tính chẳng hạn khởi đầu chỉ là một sự thúc đẩy bản năng bên trong 

chính mình, sự thiếu thỏa mãn trước sự thúc đẩy và thèm khát đó sẽ chuyển thành hận thù, và 

sự hận thù sẽ hướng thẳng vào một con người cụ thể nào đó đã gây ra sự thèm khát đó cho 

mình. Đẩy xa hơn nữa thì sự thiếu thỏa mãn đó sẽ đưa đến ghen tuông, oán hận  và có thể là 

cả án mạng). Chướng ngại thứ ba là sự lười biếng và đờ đẫn (hôn trầm thụy miên triền cái) các 

chướng ngại này tiếp tục kềm giữ chúng ta trong vòng kiềm tỏa của các sự thèm khát giác cảm 

(thích lười biếng, không buồn suy nghĩ, cũng chẳng muốn làm gì cả), đó cũng là cấp bậc bình 

dị và thường xảy ra nhất trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, và đó cũng là hình thức bế 
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tắc chung của hàng thú vật trong cả hai lãnh vực tâm thần và vật lý (nhìn vào một con mèo ngái 

ngủ thì tất sẽ nhận thấy tình trạng lười biếng và đờ đẫn thường xảy ra với chính mình. Tu tập 

là lúc nào cũng phải tỉnh táo, cảnh giác và tích cực). Chướng ngại thứ tư mang tính cách trái 

ngược lại với sự lười biếng và đờ đẫn trên đây, đó là sự bồn chồn và lo lắng (trạo cứ hối quá 

triền cái). Tình trạng đó sẽ khiến mình không làm được việc gì cả trong một khoảng thời gian 

nào đó, đó là tình trạng bồn chồn và bức rức thường xuyên, khiến mình không làm được việc 

gì đến nơi đến chốn cả. Chướng ngại thứ năm, và cũng là chướng ngại sau cùng, là sự nghi ngờ 

(nghi triền cái), sự nghi ngờ đó không phải là một sự nghi ngờ chính đáng của một người trí 

thức (thắc mắc về một vấn đề gì đó), mà là một sự do dự, một hình thức thiếu sự cố gắng, không 

quyết tâm làm bất cứ một công việc nào cả. Thật ra thì đó là tình trạng mất hết lòng tin, mất hết 

sự tự tin, một hình thức chán nản không nghĩ rằng con người lại có thể đạt được một thể dạng 

tri thức thượng thặng. Trên đây là năm thứ chướng ngại tâm thần mà chúng ta phải loại bỏ trước 

khi nghĩ đến việc tập trung sự chú tâm giúp mình chuẩn bị hòa nhập vào các thể dạng lắng sâu 

[trong thiền định].  

 

 Năm thứ chướng ngại tâm thần (ngũ triền cái) làm cho tâm thức bị u tối, và đó cũng là 

tình trạng thường xảy ra với tất cả chúng ta. Kinh sách so sánh tình trạng tâm thức đó với nước. 

Tâm thức bị ô nhiễm bởi sự thèm khát các cảm nhận giác cảm (tham dục triền cái) được so 

sánh với nước pha với đủ thứ màu sắc lóng lánh. Nước có thể rất đẹp (quần áo, phấn son, trang 

sức, thức ăn ngon, âm thanh thánh thót, lời nói ngọt ngào, sự đụng chạm sờ mó êm ái...) nhưng 

nó có thể mất đi sự tinh khiết và trong suốt của nó. Tâm thức bị ô nhiễm bởi hận thù (sân hận 

triền cái) được so sánh với nước đang sôi, rít lên, nổi bọt và kêu sùng sục. Tâm thức bị ô nhiễm 

bởi sự lười biếng và đờ đẫn (hôn trầm thụy miên triền cái) tương tự như nước bị xâm chiếm và 

phủ lấp bởi một lớp bèo và rong rêu, ánh sáng không xuyên qua được. Tâm thức bị ô nhiễm bởi 

sự bồn chồn và lo lắng (trạo cứ hối quá triền cái) tương tự như nuớc bị gió tạt làm dậy sóng, 

những luồng gió đó có thể trở thành cả một trận cuồng phong. Sau hết là tâm thức bị ô nhiễm 

bởi sự bất định, hoang mang, lưỡng lự (nghi triền cái) sẽ tương tự như nước pha bùn. Chỉ khi 

nào loại bỏ được năm thứ chướng ngại trên đây thì tâm-thức-nhận-biết (conscious mind) mới 

có thể trở thành tinh khiết, mát mẻ, yên lặng và trong suốt. Trong tình trạng đó tâm thức mới 

có thể hòa nhập vào đối tượng của sự tập trung được.   

 

 Các thể loại đối tượng sử dụng trong phép luyện tập về sự chú tâm, riêng đối với Phật 

giáo, cũng thật hết sức phong phú và đa dạng, từ các vật tầm thường trong cuộc sống thường 

nhật cho đến các vật thật cầu kỳ. Đối tượng chú tâm quan trọng hơn cả là sự hô hấp, tức là hơi 

thở vào và ra của chính mình. Riêng phép luyện tập này (sự chú tâm hướng vào hơi thở) cũng 

đã gồm có rất nhiều phương pháp và kỹ thuật khác nhau. Một thể loại đối tượng tập trung khác 

cũng rất quan trọng, đó là âm thanh - nhất là các âm thanh thiêng liêng phát lên từ các câu 

mantra (các câu thiêng liêng dùng để tụng niệm). Chúng ta cũng có thể tập trung vào một hình 

tròn có màu thật sáng và tinh khiết, chẳng hạn như màu đỏ, xanh dương hay xanh lá cây, tùy 

theo sở thích của mỗi người. Chúng ta cũng có thể dùng một mảnh xương người làm đối tượng 

cho sự chú tâm, mảnh xương phải khá lớn để tạo ra một nền tảng vững chắc cho sự chú tâm. 

Chúng ta cũng có thể chọn một ý niệm hay một phẩm tính đạo đức nào đó mà mình mong muốn 

phát huy cho mình - chẳng hạn như lòng hào hiệp - để làm đối tượng cho sự chú tâm của mình. 
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Ngoài ra chúng ta cũng có thể chọn một vật thật đơn giản và tầm thường, chẳng hạn như ngọn 

lửa của một chiếc đèn dầu hay một ngọn nến, để dồn sự chú tâm của mình vào đó. Chúng ta 

cũng có thể tập trung vào các trung tâm tâm lý trên thân thể mình (tức là các cơ quan cám giác 

và các sự cảm nhận phát sinh từ các cơ quan đó), hoặc nhìn vào các ảnh tượng biểu trưng cho 

các phẩm tính tinh thần của Đức Phật, của một vị Bồ-tát linh thiêng (Quán thế âm chẳng hạn) 

hay một vị Thầy uyên bác (Đức Đạt-lai Lạt-ma hay thiền sư Nhất Hạnh, v.v.). Tâm thức đều 

có thể hòa nhập - đôi khi rất sâu xa - vào tất cả các đối tượng đó, dù đó là hơi thở, âm thanh, 

các câu mantra, ngọn lửa, ảnh tượng hay các cách biểu trưng Đức Phật.   

 

 Không bắt buộc phải luyện tập với tất cả các đối tượng đó, thế nhưng cũng có thể chọn 

ra một số trong các đối tượng đó và sắp xếp theo một thứ tự nhất định nào đó để tạo ra một hệ 

thống chung, nhằm thiết lập một phép luyện tập hay một truyền thống thiền định thật chuyên 

biệt. Hoặc cũng có thể ghép chung một số đối tượng với một vài phương pháp thiền định gián 

tiếp, chẳng hạn như cách tụng niệm hay các việc thực thi i lễ lạc, để cùng góp phần nâng cao 

trình độ tri thức mình (đốt một nén hương, thắp một ngọn nến, niệm một vài câu mantra, mở 

rộng hơn nữa là bày biện và trang trí trong gian phòng làm việc hay nơi ngồi thiền của mình 

tạo ra một khung cảnh "thiêng liêng", là cách phối hợp các đối tượng của sự chú tâm để "gián 

tiếp" tạo ra cho mình các điều kiện thuận lợi trong khi tụng niệm hay thực thi nghi lễ góp phần 

nâng cao tri thức mình).   

 

 Nếu luyện tập đúng như vậy, có nghĩa là hợp nhất được tâm-thức-nhận-biết (conscious 

mind, tức là tâm thức giúp mình ý thức và suy nghĩ) với chính nó (không để nó bung ra thành 

nhiều cái tôi), đồng thời cũng hợp nhất được nó với  tiềm thức (subconscious mind, tức là tâm 

thức thật sâu kín cất chứa những gì mà mình không ý thức được, thế nhưng các thứ ấy vẫn tạo 

ra các tác động ảnh hưởng đến phần tâm-thức-nhận-biết của mình), và đồng thời cũng loại bỏ 

được năm thứ chướng ngại tâm thần (ngũ triền cái), và cùng lúc cũng tập trung được sự chú 

tâm hướng vào một hay nhiều đối tượng, và nếu các nguồn năng lực sâu kín của mình bắt đầu 

luân lưu càng lúc càng mạnh bên trong các đối tượng tập trung đó của mình, thì một sự biến 

đổi to lớn sẽ xảy ra: trình độ tri thức của mình nhất định sẽ bắt đầu thăng tiến, chuyển đổi từ 

cấp bậc - hay thế giới - của "các cảm nhận giác quan" sang cấp bậc - hay thế giới - "hình tướng 

tâm thần và tâm linh" (câu này khá dài nêu lên nhiều điều kiện mà chúng ta phải hội đủ trước 

khi có thể giúp mình chuyển từ giai đoạn tập trung sang giai đoạn lắng sâu trong thiền định). 

Nói một cách khác là chúng ta bắt đầu chuyển từ giai đoạn thứ nhất sang giai đoạn thứ hai của 

thiền định, có nghĩa là từ thiền định ở thể dạng tập trung tâm thần sang thiền định ở thể dạng 

lắng sâu (và cũng có nghĩa là từ thể dạng "mặt phẳng" sang thể dạng thăng tiến theo chiều 

"thẳng đứng").      
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Bài 3 

 

Các giai đoạn lắng sâu trong thiền định 

 

 

 Sự lắng sâu (absorption/sự hấp thụ hay hòa nhập sâu xa vào các thể dạng sâu kín của 

tâm thức) biểu trưng cho giai đoạn hay cấp bậc thứ hai trong phép thiền định sẽ gồm có bốn 

cấp bậc khác nhau, nói lên một sự diễn tiến và hợp nhất theo chiều thẳng đứng. khởi đầu bằng 

thể dạng [thấp nhất là sự] "Tập trung thăng bằng" (sự chú tâm vững chắc và thường xuyên).  

Dầu sao cũng nên lưu ý sự hợp nhất trong giai đoạn này không liên hệ gì đến "tri thức" [nhận 

biết] và "vô thức" (tiềm thức), bởi vì hai thứ này đã được hợp nhất từ trước (trong giai đoạn 

thứ nhất của phép luyện tập thiền định - tức là sự chú tâm - đã được nói đến trên đây). Trong 

trường hợp này - có nghĩa là trong giai đoạn thứ hai này - tâm-thức-nhận-biết đã được hợp nhất 

(tức là đã tạo được một cái tôi duy nhất) và tinh khiết hóa từ trước (tạm thời không còn bị năm 

thứ chướng ngại/ngũ triền cái ngăn chận) sẽ tự nó hòa nhập với "Siêu-tri-thức" (Super-

conscious/Supra-conscient/có thể hiểu như là tri thức mang khả năng nhận thức siêu việt và 

trực tiếp, vượt lên trên tri-thức-nhận-biết và cả tiềm thức đã được hội nhập với nhau trong giai 

đoạn thiền định thứ nhất).  Các nguồn năng lực của Siêu-tri-thức - hoàn toàn thuộc lãnh vực 

tâm linh - sẽ bắt đầu được tận dụng. Tóm lại sự lắng sâu [trong thiền định] là một sự hợp nhất 

giữa tâm thức và các cấp bậc tri thức dần dần trở nên cao hơn bên trong một cá thể. Trên dòng 

thăng tiến tuần tụ đó, các thể dạng và các chức năng tâm thần thô thiển cũng sẽ dần dần trở nên 

tinh tế hơn, các nguồn năng lực theo đó cũng sẽ hòa nhập vào các cấp bậc cao hơn và đảm trách 

các vai trò thượng thặng hơn.  

 

 Bên trong thể dạng mà chúng ta gọi là cấp bậc thứ nhất của sự lắng sâu trên đây, cũng 

vẫn còn tồn tại một số sinh hoạt tâm thần, có nghĩa là chúng ta vẫn còn nghĩ đến thứ này hay 

thứ kia, hoặc suy nghĩ vài điều thật tế nhị nào đó về thế giới thế tục, và cũng có thể vẫn còn suy 

nghĩ [trong tâm trí] về việc đang hành thiền của mình. [Thế nhưng] sau khi chuyển sang cấp 

bậc thứ hai này của sự lắng sâu, thì các sinh hoạt tâm thần trên đây sẽ tan biến hết. Các thể loại 

tư duy mà chúng ta có thể cảm nhận được (ý thức được) sẽ hoàn toàn biến mất. Chúng ta có thể 

nghĩ rằng vì mình không còn suy nghĩ được nữa nên mình sắp chết và đầu óc đang bị tê liệt. Dó 

là một sự sai lầm to lớn, thế nhưng mặt khác chúng ta cũng có thể nghĩ rằng vì không còn suy 

nghĩ nữa nên tri thức nhờ đó sẽ trở nên trong sáng, rạng ngời, cô đọng và tỏa sáng hơn bao giờ 

hết. Vì lý do tư duy hoàn toàn vắng bóng trong cấp bậc thứ hai này và cả các cấp bậc sau đó, 

nên thật hết sức quan trọng là không nên quá suy nghĩ về các cấp bậc lắng sâu đó, tốt hơn nữa 

là không suy nghĩ gì cả về các thứ ấy. Thay vì suy nghĩ về các thể dạng lắng sâu đó thì chúng 

ta nên tìm cách cảm nhận những gì tương tự với các thứ ấy (hình dung ra các hình ảnh tương 

đồng biểu trưng cho các thứ ấy), nhưng không nên tìm hiểu bằng cách phân tích hay suy luận 

mang tính cách trí thức, trái lại chỉ nên dựa vào các hình ảnh, các biểu tượng hay các hình thức 

biểu trưng [cho các thể dạng lắng sâu đó]. Dầu sao chúng ta cũng không thể làm gì khác hơn 

được ngoài cách dựa vào bốn hình ảnh biểu trưng bốn giai đoạn lắng sâu nêu lên trong Giáo 

Huấn của Đức Phật (dưới đây nhà sư Sangharakshita sẽ nêu lên các hình ảnh tương đồng do 
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Đức Phật đưa ra giúp chúng ta dựa vào đó để "hình dung" trong tâm thức mình các thể dạng 

lắng sâu trong lúc hành thiền).   

 

 Cấp bậc lắng sâu thứ nhất được so sánh với bột xà bông và nước. Đức Phật khuyên 

chúng ta hãy hình dung một người giúp việc tắm rửa, một tay vốc một ít bột xà bông (điều này 

cho thấy người Ấn vào thời bấy giờ đã biết sáng chế ra một thứ bột để pha nước tắm), tay kia 

vốc một ít nước. Người này hòa lẫn hai thứ trong một cái bát, khiến nước thấm hết vào bột xà 

bông, và bột xà bông hút hết nước, không còn một hạt xà bông nào không ngấm nước, và cũng 

không còn một giọt nước nào không thấm vào bột xà bông. Đức Phật dạy rằng giai đoạn lắng 

sâu thứ nhất cũng tương tự như vậy: trong cấp bậc đó toàn bộ cơ thể gồm tâm lý và vật lý 

(psychophysical, có nghĩa là tâm thần và thân xác) trở nên bảo hòa (saturated) bởi một thứ cảm 

tính chan hòa phúc hạnh, sảng khoái, một niềm phúc hạnh tối thương. Tuy nhiên các cảm tính 

đó vẫn còn ở thể dạng cất chứa (contained/contenu/tồn lưu, không tỏa rộng hay bùng lên được). 

Đồng thời tất cả con người của mình đều trở nên bảo hòa - không có một phần thân thể vật lý 

hay tâm thần nào không bảo hòa, cũng không có bất cứ gì rơi ra bên ngoài cả. Tóm lại là không 

có một sự chênh lệch hay bất quân bình nào [nơi con người của mình]. Tất cả đều phẳng lặng, 

thăng bằng và vững chắc. Tất cả đều ở thể dạng tập trung một cách tự nhiên.      

 

 Đối với cấp bậc lắng sâu thứ hai, Đức Phật khuyên chúng ta hãy hình dung [bên trong 

tâm thần mình] một cái hồ thật lớn, đầy nước thật trong và phẳng lặng. Nước trong hồ được 

cung cấp bởi một mạch nước ngầm thật tinh khiết, bắt nguồn từ một nơi thật sâu kín không 

thăm dò được. Cấp bậc lắng sâu thứ hai cũng tượng tự như vậy: phẳng lặng, rạng ngời, an bình, 

tinh khiết và trong suốt. Thế nhưng ở một nơi thật sâu kín (bên trong tâm thức và con người 

mình) vẫn còn có một cái gì khác, âm thầm, tinh khiết, rạng rỡ và tuyệt vời hơn thế rất nhiều 

(biểu trưng bởi mạch nước ngầm). "Cái gì đó" chính là thành phần tâm linh thượng thặng hay 

tri thức thượng thặng, ngấm vào bên trong chúng ta, gợi lên cho chúng ta những nguồn cảm 

ứng.     

 

 Cấp bậc thứ ba của sự lắng sâu theo Đức Phật giảng thì cũng vẫn là hồ nước đó, khối 

nước đó, thế nhưng từ trong nước mọc lên những đóa hoa sen. Các đóa hoa đó mọc lên trong 

nước, ngập trong nước và hòa mình với nước. Chúng ta có thể bảo rằng những đóa hoa đó tìm 

thấy sự thích thú trong nước. Cũng vậy, trong cấp bậc thứ ba của sự lắng sâu chúng ta hoàn 

toàn bị ngập tràn bởi thành phần tâm linh thượng thặng đó, ngấm vào bên trong tri thức tâm 

linh siêu việt đó - nếu có thể nói như vậy. Chúng ta tắm mát trong đó, ngâm mình trong đó, 

thấm nhuần và bao bọc bởi thành phần đó (tương tự như một đóa hoa sen ngập trong nước). 

 

 Đối với cấp bậc thứ tư và cũng là cấp bậc sau cùng (tức là cao nhất) của sự lắng sâu thì 

Đức Phật khuyên chúng ta hãy tưởng tượng vào một ngày thật nóng bức, có một người tắm 

trong một bể nước mát. Sau khi tắm xong, người này trèo ra khỏi bể, choàng lên người một tấm 

khăn mới tinh, trắng toát, thật sạch (người Ấn gọi tấm khăn này là dhoti), bao phủ toàn thân thể 

mình không để hở một chổ nào. Đức Phật bảo rằng cấp bậc thứ tư của sự lắng sâu cũng tương 

tự như vậy: tri thức tâm linh siêu việt tách rời chúng ta ra khỏi mọi sự tiếp xúc và các ảnh hưởng 

tạo ra bởi các cấp bậc thấp hơn. Điều đó cũng tương tự như chúng ta được bao phủ bởi một 
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vầng hào quang thật sáng (điều đó không có nghĩa là chúng ta bị tràn ngập bởi vầng hào quang 

mà chỉ tương tự như vầng hào quang phủ lên người mình, chan hòa con người mình). Hơn thế 

nữa thể dạng tỏa sáng đó cũng tượng tự như một vầng ánh sáng phát sinh từ phép thiền định tỏa 

ra từ bên trong con người mình và lan rộng ra khắp nơi. Khi nào làm được như vậy thì không 

những chúng ta sẽ không còn dễ dàng bị ảnh hưởng hay nhận chịu các tác động do kẻ khác gây 

ra, mà [ngược lại] còn có thể ảnh hưởng và tác động đến kẻ khác dễ dàng hơn.  

 

 Trên đây là bốn cấp bậc lắng sâu của thiền định. Nếu muốn ghi nhớ và cảm nhận được 

các cấp bậc ấy thí chúng ta chỉ cần ghi khắc trong tâm các hình ảnh biểu trưng tuyệt đẹp do 

Đức Phật nêu lên (hồ nước, hoa sen, một người tắm mát và phủ lên người một tấm khăn trắng 

mới tinh, v.v.). Sau khi hoàn tất được toàn bộ bốn cấp bậc lắng sâu đó - ít nhất cũng bằng cách 

tưởng tượng - thì chúng ta sẽ có thể chuyển sang giai đoạn thứ ba và cũng là giai đoạn sau cùng 

(và cao nhất) của thiền định.    
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Bài 4 

 

Giai đoạn của sự quán thấy xuyên thấu trong thiền định 

 

 

 Sự quán thấy xuyên thấu (Insight/Pleine concience/Chánh niệm) là gì? Đó là một sự 

quán thấy trong sáng, một sự nhận thức minh bạch về bản chất tự tại (nội tại) của mọi sự vật - 

trên phương diện thuật ngữ, thì kinh sách Phật giáo xem mọi sự vật cũng chỉ là "những gì đúng 

là như thế". Nói một cách khác với các thuật ngữ trừu tượng và triết học hơn, thì đấy là một sự 

nhận thức trực tiếp về Hiện Thực trung thực với chính nó. Và đấy cũng là phép thiền định ở cấp 

bậc cao nhất - đó là sự quán thấy xuyên thấu (Insight/Vue pénétrante) hay sự "Quán thấy" 

(Sight) (kinh sách Hán ngữ gọi là "Quán"/觀). Sự nhận thức về Hiện Thực đó gồm có hai khía 

cạnh: khía cạnh thứ nhất là sự quán thấy xuyên thấu về những gì do-điều-kiện mà có 

(conditioned things) (tức là "thế giới" này hay là những gì phù du trong thế giới đó) (nói chung 

là tất cả các "hiện tượng" hiện ra trong thế giới và cả bên trong tâm thức của một cá thể. Các 

hiện tượng "hữu hình" và "vô hình" đó không thể tự chúng hiện hữu được, mà phải tương tác 

và liên kết giữa chúng với nhau để hiện hữu, nói một cách khác là chúng không thể tự hiện hữu 

tự nơi chúng và bởi chính chúng, kể cả "Thượng Đế" nếu không liên kết và tương tác với trí 

tưởng tượng của con người thì cũng sẽ không thể nào hiện hữu được, nói một cách khác là 

"Thượng Đế" không thể hiện hữu bên ngoài sự vận hành của não bộ hay khả năng "tưởng 

tượng" của con người. Mỗi người trong chúng ta tùy theo tánh khí, vốn liếng hiểu biết và ảnh 

hưởng giáo dục và truyền thống văn hóa của xứ sở mình sẽ tự hình dung ra một vị "Thượng 

Đế" cho riêng mình, do đó không thể nào có hai vị "Thượng Đế" giống nhau như đúc. Tóm lại 

điều đó cho thấy bản chất "lệ thuộc" của toàn thể thế giới hiện tượng, phản ảnh nguyên lý tương 

liên, tương tác và tương tạo chi phối sự vận hành của tất cả mọi hiện tượng trong vũ trụ và cả 

trong tâm thức của mỗi con người. Toàn thể các hiện tượng trói buộc và lệ thuộc vào nhau 

trong "thế giới" được gọi chung là  các "hiện tượng do-điều-kiện mà có"/conditioned things); 

khía cạnh thứ hai là sự Quán thấy Phi-điều-kiện, vượt lên trên thế giới [hiện tượng]: đó là Thế 

giới Tuyệt Đối (the Absolute) hay Thế giới Tối Hậu (the Ultimate) (dù gọi thế giới Tuyệt Đối 

đó là Niết Bàn, cõi Cực Lạc hay Thiên Đường thì tri thức phải trải qua một quá trình thăng 

tiến theo chiều thẳng đứng, vượt lên trên tất cả các thể dạng u mê của tâm thức, thì mới có thể 

trông thấy và hòa nhập với Thế Giới đó. Tụng niệm, cầu xin, lễ lạc..., nói chung là các "phương 

tiện thiện xảo" rất ích lợi, thế nhưng chỉ có thể tạo ra cho mình một thể dạng an bình tạm thời 

trên bình diện mặt phẳng. Dù thể dạng đó an bình, phẳng lặng, thăng bằng và thanh thản đến 

đâu đi nữa thì cũng không thể tạo được một sự thăng tiến theo chiều thẳng đứng, giúp tri thức 

đạt được các cấp bậc cao hơn). 

 

 Sự quán thấy xuyên thấu về những gì do-điều-kiện-mà-có (conditioned things) gồm có 

ba thứ hay ba khía cạnh khác nhau. Qua khía cạnh thứ nhất chúng ta nhận thấy những gì được 

tạo tác bởi điều kiện - có nghĩa là những gì thuộc vào thế giới - từ bản chất không mang lại cho 

chúng ta một sự thỏa mãn vững chắc và lâu bền (tất cả các hiện tượng đều biến động, bám víu 

vào chúng chỉ mang lại khổ đau mà thôi, đó là bản chất "bất toại nguyện" của mọi hiện tượng), 
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vì thế chúng ta phải tìm một cái gì khác hơn. Qua khía cạnh thứ hai, chúng ta nhận thấy tất cả 

những gì do-điều-kiện-mà-có "đều vô thường" (phù du và luôn biến đổi), chúng ta không thể 

chiếm giữ chúng vĩnh viễn được. Sau cùng, qua khía cạnh thứ ba, chúng ta nhận thấy những gì 

do-điều-kiện-mà-có chỉ có thể "hiện hữu trong ngắn hạn" mà thôi, tất cả các thứ ấy không 

hiện hữu một cách tuyệt đối, không hàm chứa một hiện thực trường tồn, tối hậu và đích thật 

nào cả (mọi hiện tượng đều hiện ra và biến mất, rồi lại hiện ra để tiếp tục biến mất. Sự sống và 

cái chết của chúng ta cũng vậy cũng nằm trong sự chuyển động không ngừng đó. Phật giáo gọi 

sự chuyển động hay sự xoay vần bất tận đó của mọi hiện tượng bằng thuật ngữ "luân hồi". Thế 

nhưng dưới tác động của các thứ xung năng sinh tồn, truyền giống và sợ chết, con người lại 

nhìn vào sự xoay vần và chuyển động tự nhiên đó theo chiều ngược lại, tức là muốn mọi hiện 

tượng phải hiện hữu thật sự, vững chắc và trường tồn để bám víu vào chúng. Đấy chính là 

nguyên nhân sâu xa nhất, nặng nề và gay gắt nhất nhất mang lại khổ đau cho từng mỗi con 

người, xã hội và toàn thể nhân loại. Mở rộng hơn nữa thì sự khổ đau đó còn lan rộng ra với cỏ 

cây và muôn loài sinh vật khác trên khắp hành tinh này).  

 

 Trái lại sự quán thấy xuyên thấu về [thế giới] Phi-điều-kiện (the Unconditioned) - theo 

một cách diễn đạt nào đó - là những gì được gọi là "Năm sự Hiểu biết" hay "Năm Trí tuệ" (tức 

là khái niệm về Năm bát-nhã hay prajna: bát-nhã như là một tấm gương, bát nhã như là một 

sự quán thấy bình đẳng, bát-nhã như là một sự quán thấy phân biệt (quán thấy từng chi tiết một 

của tất cả mọi hiện tượng), bát-nhã như là trí tuệ hoàn thiện (hay hoàn hảo, tức là ý thức trọn 

vẹn về bổn phận mình phải giúp đỡ chúng sinh), bát nhã như là trí tuệ của Dharmadhatu ("Pháp 

giới", tức là cảnh giới hay bầu không gian Đạo Pháp/Dharma), Năm sự hiểu biết hay Năm bát-

nhã đó cũng liên hệ với khái niệm "Ngũ Phật"). Các sự hiểu biết đó không phải là những sự 

hiểu biết thông thường, mà là một cái gì đó vượt cao hơn rất nhiều. Trước hết là "cái gì đó" 

được mô tả như là một sự hiểu biết (trí tuệ/bát nhã/prajna) bao hàm toàn thể mọi sự vật, không 

những dưới hình thức các cấu hợp tạo ra các đặc tính của chúng, mà còn xuyên thẳng vào tận 

bên trong tâm điểm tối hậu của chúng, và cả thể tính tâm linh của chúng - xuyên qua ánh sáng 

của một nguyên lý chung (đó là nguyên lý tương liên, tương tác và tương tạo/interdependence 

- tiếng Phạn là Pratittyasamutpada - chi phối sự vận hành của tất cả mọi hiện tượng).  

 

 Sau đó là sự hiểu biết [thứ hai] bao gồm tất cả mọi sự vật, từ các sự vật do điều-điện-

mà-có và cả những gì Phi-điều-kiện, sự hiểu biết đó không bị một chút méo mó nào do sự chủ 

quan tạo ra. Sự hiểu biết đó đôi khi cũng được gọi là sự "Hiểu biết tương tự như một tấm 

gương". Sở dĩ gọi như vậy là vì sự hiểu biết đó cũng giống như một tấm gương thật lớn, phản 

ảnh tất cả mọi sự vật đúng như thế, không mang một dấu vết chủ quan hay thành kiến nào, 

không thêm, không bớt, không che dấu, cũng không bị xóa mờ. Mọi sự vật đều được quán thấy 

đúng với chúng là như thế.  

 

 Sự hiểu biết thứ ba là sự hiểu biết mọi sự vật qua đặc tính giống như nhau của chúng và 

qua thể tính (identity/cá tính) tuyệt đối của chúng - tức là chỉ thấy cùng khắp bản chất hay hiện 

thực, hay shunyata (sự trống không hay Tánh không) của chúng.  
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 Sự hiểu biết thứ tư là sự hiểu biết mọi sự vật dựa vào sự khác biệt giữa chúng với nhau 

(mọi sự vật đều duy nhất, mang các đặc tính riêng biệt, không thể có hai sự vật giống nhau trên 

tất cả mọi khía cạnh). Sự đồng nhất tuyệt đối (tức là sự hiểu biết thứ ba nói đến trên đây) không 

hề xóa bỏ sự khác biệt tuyệt đối. Sở dĩ chúng ta trông thấy sự đồng nhất tuyệt đối và cả sự đa 

dạng tuyệt đối của chúng - tức là tính cách độc nhất (uniqueness) của từng mỗi sự vật - là vì 

chúng ta trông thấy cả hai thứ cùng một lúc. Đó là cách mà chúng ta trông thấy mọi sự vật 

qua hai khía cạnh khác nhau.  

 

 Sau hết là sự hiểu biết thứ năm, đó là sự hiểu biết về những gì mà bồn phận mình phải 

làm hầu mang lại sự an vui tâm linh cho tất cả các chúng sinh khác (khi đã quán thấy được bốn 

sự hiểu biết trên đây thì chúng ta không khỏi nghĩ đến các chúng sinh khác không quán thấy 

được các sự hiểu biết đó như mình. Sự "suy nghĩ" và "ý thức" đó mang lại cho chúng ta sự hiểu 

biết thứ năm là lòng từ bi, một sự hiểu biết phát sinh từ trí óc và cả con tim của mình).   

 

 Năm thứ Hiểu biết đó hay năm Trí tuệ đó (hay năm Bát-nhã/Prajna đó) được biểu trưng 

bởi các biểu tượng mà người ta gọi là "mandala/mạn-đà-la của năm vị Phật" (khái niệm Ngũ 

Phật). Nếu chúng ta luyện tập về phép quán thấy hướng vào mandala đó thì chúng ta sẽ trông 

thấy trước hết một bầu trời thật rộng, màu xanh dương, sâu thẳm và rạng ngời. Nơi trung tâm 

của bầu không gian đó hiện ra một vị Phật màu trắng thật tinh khiết, cầm trong tay một bánh xe 

màu vàng tỏa sáng. Về hướng đông, chúng ta sẽ trông thấy một vị Phật màu xanh dương đậm 

thật sẫm, cầm trong tay một vajra tức là một cái chùy kim cương. Về  hướng nam chúng ta sẽ 

trống thấy một vị Phật màu vàng, cầm trong tay một viên bảo châu màu đỏ rực. Về hướng tây 

chúng ta sẽ trông thấy một vị Phật màu đỏ sẫm, cầm trong tay một đóa hoa sen màu đỏ. Về 

hướng bắc chúng ta sẽ trông thấy một vị Phật cầm hai chùy kim cương bắt chéo vào nhau.   

 

 Khi nào Năm Sự Hiểu Biết hiện ra thì sự Giác Ngộ sẽ đạt được. Chúng ta sẽ trở thành 

hiện thân của năm vị Phật ấy. Vào giai đoạn đó sự quán thấy xuyên thấu của chúng ta sẽ được 

thực hiện một cách hoàn hảo, và việc hành thiền của chúng ta cũng sẽ đạt được giới hạn tột 

cùng của nó, và khi đó chúng ta cũng sẽ tự mình hiểu được thiền định thật sự là gì.  
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D- PHỤ LỤC 
 

Dưới đây là một bài thơ của nhà sư Sangharakshita trước tác lúc ông 22 tuổi  

 

  Meditation 

 

    Here perpetual incense burns; 

    The heart to meditation turns, 

    And all delights and passions spurns. 

 

    A thousand brilliant hues arise, 

    More lovely than the evening skies, 

    And pictures paint before our eyes. 

 

    All the spirit’s storm and stress 

    Is stilled into a nothingness, 

    And healing powers descend and bless. 

 

    Refreshed, we rise and turn again 

    To mingle with this world of pain, 

    As on roses falls the rain. 

 

     Sangharakshita, 1947 

 

 

 

Dưới đây là bản dịch tiếng Pháp của Ujumani: 

  

    Méditation 

 

    Ici l'encens perpétuel brûle; 

    Le coeur à la méditation tourne, 

    Et tous les plaisirs et toutes les passions sont ignorés. 

    Mille teintes brillantes apparaissent, 

     

    Plus beau que le ciel du soir, 

    Et les images peignent devant nos yeux. 

    Toute la tempête et le stress de l’esprit 

    Est immobile dans un néant, 

 

    Et les pouvoirs de guérison descendent et bénissent. 

    Rafraîchis, nous nous levons et retournons 

    Se mêler à ce monde de douleur, 
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    Comme sur les roses tombe la pluie. 

 

         Ujumani dịch năm 2014 

 

 
 

Ujumanii là pháp danh của một đệ tử người Pháp của nhà sư Sangharakshita 

tại trung tâm Phật giáo Triratna Paris, được chính thức thụ phong năm 2011 

 

 

Dưới đây là bản Việt dịch 

 

  THIỀN ĐỊNH 

 

    Vì thiền định, nén hương này muôn thuở, 

    Cho con tim xoay vần,  

    Cho lạc thú và đam mê dừng lại, 

    Rạng rỡ và tuyệt vời,  

        

    Hơn cả bầu trời, một buổi chiều sắp tắt. 

    Muôn hình ảnh hiện ra trước mắt, 

    Trong tâm thức giông tố và khổ đau, 

    Vụt im lìm trong hư vô. 

 

    Sức mạnh chữa lành nào tỏa xuống  

    Tươi mát, ta đứng lên và quay lại,   

    Hòa mình với thế giới khổ đau này, 

    Như cơn mưa, trên những cánh hồng rót xuống.  
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Bàn thờ và di ảnh của nhà sư Urgyen Sangharakshita 

tại Trung tâm Phật giáo Triratna, Glasgow Anh quốc. 

Sinh ngày 25.08.1925, viên tịch ngày 30.10.2018 

(ảnh do Trung tâm Phật Triratna chụp ngày 5 tháng 11 năm 2018, lúc 20 giờ 17 phút) 

  

 

 

      Bures-Sur-Yvette, 30.11.19 

       Hoang Phong chuyển ngữ 

 


