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Thành Kính Tri Ân
Đệ tử thành kính đảnh lễ Giác Linh Bậc Thượng Sư, ngài Đại Bảo Pháp
Vương Karmapa Dorje thứ XVI, thượng thủ tông Kagyupa, Bạch Giáo
Tây Tạng, đã từ bi ban cho đệ tử các lễ Điểm Đạo, Quán Đảnh, Gia Trì
cùng các pháp quán tưởng, tại Trung Tâm Thiền Mật Tông ở Boston, giúp
đệ tử tiếp nhận được năng lực gia trì mầu nhiệm. Nhờ ân phước lớn lao
đó mà đệ tử gặp nhiều duyên lành tốt đẹp trong đời sống tu tập và hoằng
dương Phật pháp. Ngài đã thị tịch vào năm 1981 tại Hoa Kỳ với các điềm
lành xuất hiện sau đó. Đệ tử thành tâm nguyện cầu Ngài được gia tăng
phước huệ trong cuộc sống mới để tiếp tục dẩn dắt chúng sinh.
Đệ tử thành kính đảnh lễ và biết ơn ngài Đạt Lai Lạt Ma đã ban cho đệ tử
cùng các Phật tử thành tâm tu học những lời dạy về Đại Thủ Ấn hay Đại
Ấn Mahamudra, trong khóa giảng tại vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Đời
sống giản dị, đầy minh tuệ và đạo hạnh của ngài là gương sáng cho tất cả
Phật tử chúng con.
Đệ tử thành kính đảnh lễ và tri ân chư vị thiền sư Maezumi Roshi, Sasaki
Roshi, Harada Roshi và nhất là ân sư Watanabe Roshi đã giáo huấn bằng
lòng từ bi và trí tuệ của Ngài cho đệ tử trên con đường tu học.
Đệ tử thành tâm đãnh lễ các vị Thầy Việt Nam tại quê hương cũng như
hải ngoại. Các Ngài sống đời bình dị, thanh thoát, hài hòa với đạo hạnh
vô cùng và đã thực hành các hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền
định và trí tuệ tròn đầy, tích cực truyền bá Phật pháp trong cũng như ngoài
nước trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chính qua đời sống tu trì, đức độ,
đạo hạnh và hành động lành và tốt của các ngài, Phật tử chúng con biết
được truyền thống dung hợp Thiền, Tịnh và Mật của Phật giáo Việt Nam
vốn rất cao siêu và mầu nhiệm.
Với tất cả lòng thành kính biết ơn,
Đệ tử Phụng Sơn (Hozan Roshi)
thành tâm cẩn bái.
Đại Ấn Mahamudra
Sơn
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Lời kính thưa quý vị Độc Giả
Vào năm 1993, để đáp ứng nhu cầu tu học của quý vị Phật tử, chúng tôi
đã biên soạn cuốn Diệu Pháp Đại Biểu Tượng Mahamudra và được quý
vị Phật tử ở Hoa Kỳ ấn tống.
Giờ đây, hơn hai mươi năm trôi qua, chúng ta đang chứng kiến cuộc cách
mạng về thiền chánh niệm đang bùng nổ tại Hoa Kỳ và nhiều nước Âu
châu và nhu cầu thực hành tu tập ở các nơi càng lúc càng tăng nhiều.
Khoa thần kinh học và tâm lý học cũng đóng góp rất nhiều vào các cuộc
nghiên cứu về lợi ích của thiền chánh niệm mà Đại Thủ Ấn, hay Đại Ấn
Mahamudra, là một phương pháp thực hành sống chánh niệm rất có hiệu
quả với những cách thực hành rất cụ thể và dễ dàng có kết quả. Do đó,
chúng tôi đã cố gắng biên soạn lại tài liệu tu học này với tựa đề mới là Đại
Ấn Mahamudra với ước mong đóng góp chút ít cho các vị muốn thực hành
Đại Ấn để phát triển chánh niệm, hạnh phúc, sức khỏe và thành công trong
đời sống.
Chúng tôi xin kính cám ơn đạo hữu Xuân Chi, đã bỏ nhiều thì giờ quý
báu, đọc và sửa dùm nhiều lần bản thảo. Chúng tôi thành tâm kính tri ân
đạo hữu Cát Văn Khôi, như đã bao nhiêu lần trước đây, không nề hà thời
giờ và công sức, và với kiến thức thâm sâu cùng khả năng chuyên môn,
đã hỗ trợ chúng tôi rất nhiều trong các chương trình tu học và phổ biến
các tài liệu Phật pháp đến các bạn tu trong đó có cuốn Đại Ấn Mahamudra
này.
Với lòng biết ơn sâu xa,
Thích Phụng Sơn
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Chương 1 - Phần dẫn nhập
Mahamudra là Đại Thủ Ấn, hay gọn hơn là Đại Ấn, là pháp môn tu tập
siêu việt đem lại an vui hạnh phúc chân thật cho đời sống của chúng ta.
Mahamudra cũng còn có nghĩa là ấn tín do vị Quốc Vương đóng để xác
nhận tính cách chân thật không thể sai lầm. Đại Ấn chỉ rõ sự chân thật tự
nhiên của vạn pháp và cách tiếp xúc thẳng với chân lý qua sự thực hành
rất giản dị và cụ thể ngay nơi chính các sinh hoạt bình thường trong đời
sống của mỗi chúng ta. Đây chính là Diệu Pháp cao quý đập tan mọi xiềng
xích vô minh để chúng ta thấy rõ mình đang sống trong tánh thấy biết
chân thật tỏa chiếu mà lâu nay mình không hay biết. Đó là Phật tánh không
sanh bất diệt thường có mặt nơi mỗi chúng ta.
Đại Ấn là một trong những giáo pháp tối thượng của Mật tông hay Kim
cang thừa (vajrayāna), được truyền dạy trong tông phái Bạch giáo mật
tông (Kagyupa) của Tây Tạng. Đại Ấn là tâm người tu chứng ngộ được
tính Không (sūnyatā), trực tiếp kinh nghiệm hành động và tính rỗng không
là một trong cái thấy biết tỏa sáng nên giải thoát khỏi mọi sự khổ đau
trong đời sống. Tâm người tu đồng thời kinh nghiệm rõ ràng tánh và tướng
cùng hai thứ giải thoát và luân hồi không hề rời nhau hay bất nhị nên an
nhiên tự tại trong mọi cảnh huống cuộc đời.
Vị tổ của pháp môn Đại ấn là vị đại thành tựu (mahāsiddha) Tilopa ở Ấn
Độ. Ngài truyền lại cho vị thánh tăng Naropa. Ngài Naropa truyền lại cho
đại dịch giả Marpa để mang về Tây Tạng và chỉ dạy ngài Milarepa (xin
xem hình).
Có rất nhiều bài hướng dẫn về Đại Ấn mà chúng ta có thể tóm lược lời
giảng của vị thiền sư mật giáo Khenchen Thrangu Rinpoche và các vị thầy
mật tông khác trong tập san Shenpen Ösel về phương pháp thực hành Đại
ấn có những đặc tính như sau:
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Vị đại thành tựu Mật Giáo Tilopa.
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Vị đại thánh tăng Naropa.
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Ngài Marpa (là thầy của ngài Milarepa)
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Thánh tăng Milarepa
1. Cách thực hành tu tập Đại ấn bắt đầu bằng thực hành thiền chánh niệm.
(Do đó, chúng ta cũng cần nên biết về lời dạy thiền chánh niệm của
đức Phật Thích Ca.)
2. Tinh yếu của sự thực hành sau khi ngồi thiền vốn rất giản dị: Luôn luôn
thấy biết mình đang làm gì. Không bị xao lảng khỏi điều mình đang
làm.
3. Để đạt được điều ấy, thực hành thiền trong thư giãn rồi từ đó chuyển
hóa mọi kinh nghiệm thành sự trực ngộ tính rỗng không, hay tính
Không, của tâm và pháp nên gia tăng năng lựợng chú ý tự nhiên.
Như thế, sự thực hành cụ thể Đại ấn có ba khía cạnh: kiến
tu ( bhāvanā) và hành (caryā):

(darśana),

 Kiến: Là chánh kiến. Cái thấy biết cụ thể tánh chân thật đích thực (hay
thể tính) của tâm là sự hợp nhất giữa tính Không và Tịnh quang (ánh
sáng thanh tịnh tỏa chiếu). Mỗi hiện tượng cũng đều biểu lộ tính không.
 Tu: Để đạt được điều trên thì cần phải tu là thực hành thiền để trực
nhận tánh chân thật (thể tính) của tâm thấy biết hàng ngày vốn rỗng
không hay như thị (còn gọi là không). Đặc biệt trong Đại Ấn, sự trực
nhận này vốn rất tự nhiên không cần sự cố gắng nào.
Khi nói về tu tập, Đại ấn nhấn mạnh “không cần phải làm điều gì cả”
khi tu tập. Tuy nhiên, trên thực tế các vị Thầy mật giáo chỉ dạy môn
sinh hai cách để chuẩn bị khi học thiền Đại Ấn đó:
 Biết rõ sự quý báu khi có được thân người, luật vô thường, nghiệp
báo và niềm khổ đau trong luân hồi.
 Bốn cách tu tập để thanh lọc thân, khẩu và ý.
 Hành: Là hành động hay hoạt động. Đó là cách ứng dụng vào sinh hoạt
hàng ngày sau khi đã kinh nghiệm trực tiếp Đại Ấn, làm phát triển tâm
tự tại, siêu vượt lên những đối đãi và sống đời thật sự hạnh phúc.

Đại Ấn Mahamudra
Sơn

8

Phụng

Đặc biệt trong Đại Ấn tu tập và kết quả tu tập cùng có mặt một lúc như
hoa sen vừa có hoa cùng với hạt sen một lúc.
Trong Phật giáo, tất cả lời dạy của chư Phật và chư tổ đều nhằm giúp
chúng ta hiểu rõ, thấy được, nhận rõ, kinh nghiệm và sống với chân lý vi
diệu của tánh tự nhiên an vui rộng lớn sẵn có nơi ta gọi là Phật tánh không
sanh bất diệt. Đại Ấn là cách chỉ dạy cho người Phật tử thực hành Pháp
Môn Tâm Địa, tức là thực hành sự tu tập ngay nơi chính cái thấy biết cùng
phản ứng nơi tâm mình trong đời sống hàng ngày bằng cách nhận biết tất
cả những ý tưởng và cảm xúc xuất hiện trong tâm rỗng lặng, trong sáng
và linh động khi đối diện cuộc sống mà không chút che đậy, để rồi từ đó
trực tiếp kinh nghiệm được nguồn hạnh phúc trong sáng bao la không
cùng tận ngay trong kiếp này và ngay trong cuộc đời bình thường hàng
ngày của mình khi làm việc, lái xe, ăn cơm, nói chuyện, học hành hay
trong các sinh hoạt bình thường khác.
Diệu pháp Đại Ấn được ngài Tilopa, vị thánh tăng Mật Giáo (988-1069)
truyền lại cho ngài Naropa (1016-1100). Ngài Naropa là bậc thông minh
đỉnh tuệ, học nhiều hiểu rộng, đã thắng tất cả các cuộc tranh luận về lý
thuyết Phật giáo và được bầu làm Viện Chủ Viện Đại Học Phật Giáo
Nalanda. Sau khi mơ thấy một người đàn bà già cả nói rõ tất cả những
trạng thái tâm lý của mình, ngài thấy lý thuyết không giúp mình giải thoát
khỏi những phiền não trong cuộc sống, không thoát ra khỏi dòng sanh tử
luân hồi nên từ chức Viện Chủ Viện Đại Học Phật Giáo Nalanda và lên
đường tìm thầy học đạo.
Ngài có duyên với bậc thượng sư Tilopa, bậc thánh tăng có hạnh nguyện
kỳ diệu cùng sự chứng đắc tâm linh cao vút, mà ngài Naropa nghĩ đã hiện
ra trong hình ảnh của người đàn bà già cả trong giấc mộng để nhắc nhở
mình về sự hiểu biết lý thuyết dầu có giỏi đến bao nhiêu cũng không thể
giúp mình thoát khỏi những khổ đau trong cuộc sống. Sau khi trải qua
nhiều thử thách cam go, ngài được ngài Tilopa nhận làm đệ tử và theo
thầy học đạo trong mười hai năm.
Đại Ấn Mahamudra
Sơn
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Những năm học đạo của ngài thật đầy thử thách và gian khổ vì bậc đạo
sư muốn có một đệ tử chân truyền. Ngài theo hầu thầy học đạo cho đến
khi thầy ngài qua đời tại Ấn Độ. Vào lúc đó, ngài đã thâm nhập sâu xa
vào chân lý, đã nắm bắt cái không nắm bắt được, đã hoàn tất những pháp
môn thần thông cùng diệu pháp Đại Ấn.
Ngài Naropa trở thành bậc danh sư thời đại, dạy dỗ cho nhiều đệ tử trong
đó ngài Marpa đến từ Tây Tạng. Ngài Marpa là một đại dịch giả. Tuy là
một người cư sĩ có vợ và con nhưng ngài cũng thành tựu sự tu tập rốt ráo.
Ngài Marpa có rất nhiều học trò xuất chúng trong đó có ngài Milarepa bậc
đại thánh mà chúng ta thường nghe nhắc nhở qua tác phẩm Milarepa, Con
Người Siêu Việt. Đệ tử của ngài Milarepa là vị thượng thủ Gampopa
truyền lại diệu pháp Đại Ấn cùng các pháp môn thần thông cho người thừa
kế mà sau này được tiếp tục thực hành bởi các đệ tử mật phái Kagyupa.
Bậc thượng sư Karmapa thứ XVI nổi tiếng ở phương Tây là vị thượng thủ
Bạch Giáo Mật Tông Kagyupa đã được vị Karmapa thứ XVII tiếp nối
truyền thừa sau khi ngài viên tịch.
Những phép thần thông mà các vị Lạt ma Tây Tạng thực hành chúng ta
thường nghe đến có nhiều thứ. Phép Tam Muội Hỏa, hay nội hỏa, làm cho
thân ấm, ngồi ngoài băng tuyết nhiều giờ mà không bị lạnh. Tạo Ảo mộng
thân là tạo hình ảnh của một thân người hoạt động như người thực. Thần
hành là bước đi rất xa và rất nhanh như phi hành. Thăng thiên là bay lên
không, v.v... Những phép thần thông nói trên đã được bà David Neel kể
lại trong nhiều tác phẩm xuất bản tại phương Tây. Tuy nhiên, nhiều điều
nói trên có vẻ nặng về huyền thoại.
Riêng về sáu phép tu tập bí truyền của ngài Naropa được chỉ dạy một cách
cụ thể và có phương pháp rõ ràng gồm có:
1. Tam muội hỏa (chỉ dạy về du già Nội nhiệt, hay Tumo Yoga): Làm
cho thân thể thật ấm, ngồi ngoài tuyết giá nhiều giờ với tăng bào mỏng
manh mà không bị lạnh. Người thành tựu pháp môn này được gọi là
Répa (người áo vải), có thể cởi trần ngồi suốt đêm trên tuyết mà không
thấy lạnh.
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2. Thiền quán về huyễn thân (chỉ dạy về du già Thân Huyễn, Gyulus
Yoga): Hành giả quán thấy thân mình như huyễn, không có thật, như
bóng trong gương. Thấu rõ thân thể của mình vốn là rỗng không rồi
sau đó quán chiếu thân thể kẻ khác cũng vậy, tiếp đến cảnh vật xung
quanh cũng như thế. Đây cũng là phương pháp thực hành giúp hành
giả đạt được sự giải thoát trong cảnh giới Trung Ấm.
3. Thùy miên Du Già (chỉ dạy về tu tập trong giấc ngủ, Milam Yoga):
Hành giả thực hành cách tập đi vào giấc ngủ một cách có ý thức nên
trong giấc mơ vẫn làm chủ được mình, biết rõ mình mơ gì khi đang
ngủ và chuyển hóa các hình ảnh trong giấc mơ thành những điều tốt
lành cho sự tu tập và giác ngộ. Trong giấc ngủ, hành giả có thể thấy
mình đi đến các cảnh giới khác nhau, viếng các Phật độ và học Ðạo
với chư Phật và Bồ Tát.
4. Tịnh quang quán (chỉ dạy về du già Quán Ánh Sáng hay Tịnh Quang,
[Clear Light, Ösel yoga]). Tịnh Quang có hai phần:
 Ánh sáng của tâm bản nhiên luôn luôn tỏa chiếu dù chúng ta không
biết đến. Đây là ánh sáng Mẹ. sáng rực (cực quang) mà hành giả
thực hành quán thấy bên cạnh Tánh Không (sūnyatā). Phép quán
này là cách thực hành quan trọng của giáo pháp Mật tông.
 Ánh sáng do quán tưởng mà phát sinh như ngọn đèn chiếu sáng. Đây
là ánh sáng do thực hành mà thành tựu hay ánh sáng đạo lộ, còn gọi
là ánh sáng Con.
 Sự hợp nhất ánh sáng Mẹ và ánh sáng Con khi tu tập là sự thành tựu
giác ngộ.
5. Giải thoát Thân trung ấm (chỉ dạy về Yoga Trung Ấm [Bardo
Thödol]). Thân trung ấm chọn lựa đường tái sanh: Thần thức, cái thấy
biết sau khi thân thể đã chết (mà người ta thường gọi sai lầm là linh
hồn không thay đổi) là cái ‘thân’ có mặt sau khi chết và trước khi đầu
thai nên được gọi là Thân trung ấm. Người thành tựu pháp môn này có
thể tùy nghi chọn đường tái sanh của mình như trường hợp ngài Đạt
Lai Lạt Ma hay các vị Bồ Tát tái sanh khác cũng như các vị Phật tử
phát nguyện và thực hành Chân Tâm Duyên Sanh.
6. Chuyển thần thức (chỉ dạy về du già Chuyển thần thức [Powa]): Hành
giả tập tống thần thức của mình lên trên đỉnh đầu để khi chết thần thức
đến thẳng cõi Tịnh Ðộ của đức Phật Di Ðà hoặc Phật độ khác mà không
Đại Ấn Mahamudra
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phải trải qua cảnh Trung ấm (Bardo). Như vậy, thần thức hay Thân
trung ấm của người tu tập, cái thấy biết có mặt sau khi thân thể đã chết,
có thể chọn các thế giới chư Phật để đến đó như thế giới Tịnh Độ hay
các thế giới tốt đẹp khác.
Trong tác phẩm Timeless Healing xuất bản năm 1996 trình bày sự thực
hành thư giãn qua thiền tập cùng những kết quả kỳ diệu của nó, bác sĩ
Herbert Benson có trình bày về kết quả cuộc nghiên cứu của phái đoàn y
khoa về Tam Muội Hỏa là một trong sáu phép thần thông của các vị thiền
sư Tây Tạng từ ngài Naropa truyền xuống. Các ngài ngồi thiền trên tuyết
vào một ngày giá buốt tại vùng núi Hy Mã Lạp Sơn và có khả năng làm
cho da của họ tăng lên 15 độ Farenheit (khoảng hơn 9 độ bách phân) nhất
là nơi các vùng tay và chân, hai bàn tay, hai bàn chân, hai tai, mũi là những
vùng dễ bị đông lạnh hay bị hư hại nếu để ra ngoài khí hậu quá lạnh trong
thời gian dài. Nhiều cuộc khảo cứu sau đó họ lại đến các vùng lạnh hơn
và các vị thiền sư Tây Tạng ngồi liên tiếp tám giờ ngoài trời lạnh buốt
dưới không độ Farenheit hay trừ 18 độ (âm) bách phân mà không động
đậy, hoặc họ có thể làm thân thể phát ra sức nóng, do các luồng ‘chân khí’
hay ‘khí’ (wind, air hay prana) chuyển động nơi các đường kinh mạch,
làm cho những tấm khăn nhúng nước đắp lên người họ bốc lên thành hơi
và khô đi.
Điều quan trọng khi thực hành Tam Muội Hỏa là các vị thiền sư đi vào
một trạng thái mà Mật Tông gọi là Đại Lạc, niềm an vui vô cùng kỳ diệu
mà thiền gọi là Hỷ Lạc, Tịnh Độ gọi là Cực Lạc, do sự ‘đốt cháy’ hay làm
tiêu trừ mọi cội gốc của nghiệp chướng là các trở ngại trong tâm như tham,
sân, si, mạn, nghi, tà kiến. Thân và Tâm các ngài trong trạng thái buông
xả tuyệt đối mà người ta ghi nhận là mức độ hơi thở giảm xuống rất nhiều,
15 hơi thở trung bình trong một phút, có vị chỉ thở 6 hơi thở trong một
phút, và mức độ chuyển hóa năng lượng giảm còn 64 phần trăm. Đó là
một thành quả đặc biệt so với những người bình thường như chúng ta khi
thực hành sự buông xả. Nhờ những cuộc nghiên cứu đó mà chúng ta hiểu
rõ hơn về sự ích lợi của thiền giúp cho phát triển sức khỏe, gia tăng những
khả năng chữa trị bệnh tật của cơ thể và niềm hạnh phúc kỳ diệu có sẵn
nơi mỗi con người.
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Những vị thực hành các pháp môn tu tập nói trên thường phải: kính lễ chư
Phật (lạy một trăm ngàn lạy trước khi thực hành mật pháp và tiếp tục lạy
Phật sau đó), ngồi thiền, quán tưởng chư Phật và Bồ tát cùng các luồng
năng lượng chuyển động trong các kinh mạch và các bảo liên hoa (chakra)
trong thân, thực hành từ bi quán, sám hối để diệt trừ ngã mạn và thanh lọc
thân tâm, tụng kinh, trì chú, cầu nguyện cùng phát đại nguyện cứu độ
chúng sanh.
Sự tu tập sáu pháp môn nói trên rất khó khăn và gian khổ, không nói là có
thể nguy hiểm đến tính mạng nếu thực hành không có vị Đạo Sư hướng
dẫn cho đúng cách hoặc là tu tập với lòng ham muốn kiếm của cải vật chất
hay danh vọng trong đời. Sự ham muốn đó nếu không diệt trừ sẽ tạo ra
những xung đột nội tâm đưa đến các chứng bệnh thể chất và tâm thần mà
chúng ta thường nghe đến là ‘tẩu hỏa nhập ma’. Do đó, pháp môn vi diệu
để làm thanh tịnh thân tâm được truyền dạy, đó là diệu pháp Đại Ấn
(Mahamudra), pháp tu tối thượng, được thực hành để giúp người tu tập xả
bỏ những gánh nặng trong tâm khi hành trì, nên nhiều lúc ta nghe tưởng
là tiêu cực. Sự thực trái ngược hẵn. Khi đi sâu vào những lời dạy bên ngoài
có vẽ tiêu cực này, bên trong là sự tích cực siêu vượt tất cả mọi điều tích
cực khác vì chúng giúp ta giải trừ mọi khổ đau tận gốc rễ và đưa chúng ta
trở về thế giới an vui vô lượng hay đại an lạc. Diệu pháp Đại Ấn cũng có
thể thực hành riêng biệt, giản dị hay phối hợp với vài kỹ thuật thực hành,
tùy trình độ và căn cơ của mỗi người.
Ngoài ra, những cư sĩ tại gia, sống đời bình thường trong gia đình, không
thể thực hành pháp môn tu tập của những vị xuất gia nhưng nếu thực hành
rốt ráo Diệu Pháp Đại Ấn thì họ cũng đạt được sự giải thoát viên mãn
ngay trong cuộc sống chứ không tách lìa cuộc sống. Đó là sự mầu nhiệm,
tích cực và tốt lành của pháp môn vi diệu này.
Vào thời trước, có một nữ Phật tử trẻ là cô Nyama Paldarbum có duyên
lành gặp được vị đạo sư vĩ đại Milarepa để hỏi đạo. Sau khi nghe ngài
trình bày về Phật pháp và cách thực hành, cô Nyama phát lòng kính tín
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sâu xa và quỳ xuống đảnh lễ ngài Milarepa và xin được làm đệ tử để học
đạo. Tuy nhiên, ngài Milarepa trả lời:
“Dù con thành tâm muốn học Đạo nhưng điều ấy cũng chưa đủ để con bỏ
hết mọi hoạt động trần thế. Muốn thực hành tu tập, con phải noi theo
gương của ta không chút xao lảng.”
Cô Nyama mới trình lên vị thầy những khó khăn trong đời sống:
“Mỗi ngày con phải làm công việc tiếp nối không ngừng. Ban đêm con
ngủ say nhanh chóng. Từ sáng đến tối con là nô lệ cho cái ăn và cái mặc.
Con không có cơ hội nào để thực hành Phật pháp.”
Ngài Milarepa dạy:
“Cuộc sống kế tiếp còn cách xa với cuộc sống này. Con chuẩn bị cho cuộc
hành trình này với thức ăn và áo quần hay sao? Cách chuẩn bị cho cuộc
hành trình này là phải nhiệt tâm tu tập.”
Cô hiểu về sự khổ đau bất tận của con người qua nhiều kiếp và đã được
vị đạo sư khuyến khích tu tập để có được những điều tốt đẹp của sự thấy
biết chân thật và sống tràn đầy hạnh phúc trong kiếp này cùng các kiếp
sau. Cô suy nghĩ và trình bày:
“Con chưa chuẩn bị gì cho đời sau của con cả. Từ nay trở đi con phát
nguyện nỗ lực tu tập.”

Vị đạo sư Milarepa dạy:
“Nếu thực hành tu tập, con không cần phải từ bỏ gia đình. Tuy nhiên, con
cần thực hành thiền định trong mọi lúc. Con không cần đi vào sơn thất.
Nếu con thực hành như thế, con có thể sống với gia đình.”
Ngài cũng chỉ rõ thêm cách thực hành cho một người cư sĩ tại gia như sau:
Đại Ấn Mahamudra
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“Con không cần thay đổi tên họ, con không cần xuống tóc. Người cư sĩ dù
trên đầu vẫn còn để tóc cũng vẫn đạt được Phật quả.”
Trong khi ngài dạy về cách tu tập, cô Nyama hỏi: “Con nên thực hành
thiền định ra sao?”
Ngài Milarepa đáp: “Hãy để tâm con nghỉ ngơi và nhìn vào nó, tâm không
có trung tâm hay biên bờ.”
Đó là tinh yếu sự thực hành Đại Ấn: Thân thể hoàn toàn thư giãn và tâm
an trú trong trạng thái rỗng không, thư giãn và linh động tự nhiên trong
mọi sinh hoạt hàng ngày.
Để giải thích rõ ràng điều ấy, thiền sư mật giáo Kong Ka dạy:
“Để thực hành thiền định Đại Ấn, trước hết người học cần được nhập môn
qua lễ quán đảnh với một vị Thầy đầy đủ khả năng hướng dẫn. Mục tiêu
của lễ nhập môn là giúp cho môn sinh nhận biết Tánh giác tỏa sáng và
rỗng lặng của chính tâm mình. Chính nhờ nhận biết tánh giác vốn đã có
sẵn và không có tướng này mà môn sinh mới thực hành được Đại Ấn một
cách đúng đắn. Nếu không làm được điều ấy thì môn sinh khó thoát khỏi
vướng mắc vào cái thấy biết nhị nguyên về chủ thể-đối tượng và khó mà
đưa tâm thức mình vào trạng thái không phân biệt và không bám luyến.
“
Tuy nhiên, hiện nay có nhiều Phật tử đã tu học lâu năm trong các tông
phái Thiền, Tịnh và Thiền Tịnh Song Tu đã ít nhiều có kinh nghiệm về
tánh giác có mặt trong cái nghe thấy của mình như thiền sư Lâm Tế chỉ
dạy:
“Quý ông cầu chân lý! Tâm pháp không hình tướng, xâu xuốt hết mười
phương:
tại mắt gọi là thấy,
tại tai gọi là nghe,
tại mũi ngửi mùi,
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tại miệng bàn nói,
tại tay nắm giữ,
tại chân đi đứng,
gốc là một cái tinh minh chia thành sáu phần hoà hợp. Một tâm đã không
nên tùy chỗ giải thoát. Được như vậy thì chốn chốn chẳng trệ, xâu xuốt
mười phương, ba cõi tự tại; vào trong tất cả cảnh giới sai biệt; trong
khoảng một búng tay, vào suốt pháp giới, gặp Phật nói Phật, gặp Tổ nói
Tổ, gặp La Hán nói La Hán, gặp ngạ quỷ nói ngạ quỷ, dạo khắp quốc độ,
giáo hóa chúng sanh mà không hề lìa một niệm.”
Điều ấy cũng đã được bậc thiền sư rất khả kính ở Việt Nam Thích Thanh
Từ dạy rõ trong Tiến Thẳng Vào Thiền Tông như sau:

“Mắt biết thấy là Chân tâm. Tai biết nghe là Chân tâm. Thân biết xúc
chạm là Chân tâm. Mũi biết ngửi là Chân tâm. Lưỡi biết nếm là Chân
tâm. Ý biết pháp trần là Chân tâm.»
Và ngài giảng tiếp về điều trên:
«Trước kia mắt biết thấy chúng ta phân biệt đẹp xấu, tai biết nghe phân
biệt phải quấy, thân biết xúc chạm phân biệt cái này thích, cái kia không
thích v.v… Bây giờ mắt vừa thấy, mình biết nó là Chân tâm, tai vừa nghe
là Chân tâm, thân vừa xúc chạm là Chân tâm. Chúng ta có sẵn Chân tâm,
nên thấy nghe xúc chạm đều biết. Cái biết đó là biết chặng đầu, thuộc về
Chân tâm. Nếu để qua chặng thứ hai, thứ ba thì thuộc về vọng tưởng, vọng
thức. Chúng ta chận ngay ở chặng đầu, không để cho sáu căn vướng mắc
sáu trần, đó là chỗ dụng công tu hành.»
Những vị Phật tử chưa có duyên gặp được vị thầy hướng dẫn nói trên cần
thường xuyên thực hành những giáo huấn cơ bản sau đây theo lời dạy của
thiền sư mật giáo Kong Ka để thâm nhập Tánh giác tỏa sáng và rỗng
không của chính tâm mình, hay trạng thái minh-không (sáng tỏ và rỗng
không) này như sau:
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1. Để tâm an trú (nghỉ ngơi và buông xả) trong tánh Tỉnh Giác thuần tịnh
của chính mình khi làm bất cứ điều gì. Khi thực hành Đại Ấn cần chấm
dứt phân biệt, bỏ những ý tưởng theo thói quen lấy cái này, bỏ cái kia,
và cố gắng đạt đến một trạng thái trong đó định tâm và những hoạt
động là một.
2. Để làm được điều đó, trước tiên thực hành thiền định tĩnh lặng, tiếp
đến áp dụng tỉnh giác và thư giãn trong những hoạt động hàng ngày
như một thực tập thường xuyên.
Nền tảng sự thực hành hay Đại Ấn có ba điều căn bản chính là quân bình,
thư giãn và tự nhiên như theo lời dạy của thiền sư mật giáo Kong Ka:
1. Quân bình nghĩa là làm quân bình thân, khẩu và tâm:
 Cách làm quân bình thân là buông xả hay thư giãn thân một cách tự
nhiên,
 Cách làm quân bình khẩu là thở êm dịu và chậm rải, và
 Cách làm quân bình tâm là tâm tự tại ngay nơi chính nó, tâm không
bám níu, dính mắc hay nương dựa vào bất cứ thứ gì bên trong hoặc
bên ngoài.
Đây là cách dễ dàng và mau chóng nhất để điều thân, hơi thở và tâm.
2. Thư giãn hay buông xả tâm và an trụ trong sự thoải mái tự nhiên
không chút cố gắng:
 Để cho mọi sự tự nhiên xuất hiện hay biến đi trong tâm mà không
can thiệp vào,
 Không quan tâm những ý tưởng và cảm xúc vui buồn khi chúng xuất
hiện.
 Khi toàn thân và tâm đã buông xả, chúng ta có thể an trụ trong trạng
thái tự nhiên mà không có chút nỗ lực nào.
 Trạng thái không cố gắng làm điều gì này vốn không phân biệt và
không có phóng dật (chạy theo các ham muốn).
3. Tự nhiên nghĩa là không lấy hay bỏ cái gì cả:
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 Người thực hành thiền hoàn toàn không có một chút cố gắng dù nhỏ
bé nào để chọn cái này, bỏ cái kia. Chỉ thấy biết thật rõ ràng khi
chúng xuất hiện.
 Họ để cho các cái thấy nghe hay ý tưởng cùng cảm xúc tự xuất hiện,
tự chuyển động hay tự ngưng lại mà không xen vào để hỗ trợ hay
ngăn chặn chúng.
 Đó là sư thực hành sự tự nhiên: Không nỗ lực và để tự nhiên cho
mọi thứ đến và đi trong tâm mà không nắm hay bỏ.
Thiền sư mật giáo Kong Ka tóm tắt điều trên cho dễ nhớ như sau:
“Tinh túy của quân bình là không dính mắc.
Tinh túy của thư giãn là không nắm giữ.
Tinh túy của tự nhiên là không nỗ lực.”
Những điều nói trên cũng phù hợp với lời dạy của đức Phật trong Kinh
Quán Niệm Hơi Thở mà chúng ta sẽ tìm hiểu cách ứng dụng cụ thể vào
từng bước một khi thực hành Đại ấn.
Bản văn Đại Ấn dưới đây là do ngài Tilopa truyền lại cho đệ tử là ngài
Naropa. Đây là lời dạy về Tinh Yếu Thiền, không khác gì trong bài Kinh
Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Pháp Bảo Đàn Kinh hay
Kinh Kim Cang và có thêm đặc điểm là hướng dẫn chúng ta cách thực
hành cho hữu hiệu. Chúng tôi xin được thành kính dịch lại từ các bản tiếng
Anh về Đại Ấn trong Shenpen Ösel, The Clear Light of the Buddha’s
Teachings Which Benefits All Beings (xin xem phần tài liệu tham khảo).
Ngài Đạt Lai Lạt Ma trong buổi nói chuyện tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn,
Hoa Kỳ, vào ngày 12 tháng 11 năm 2005 với trên mười ngàn nhà thần
kinh học và quan khách đã nhấn mạnh:
“…Phật giáo đã tạo ra sự xếp loại phong phú các trạng thái tâm thức
cũng như phương pháp thiền quán để thanh lọc các loại tâm sở. Như vậy,
một sự trao đổi chân thành giữa đạo Phật và khoa học hiện đại trong lãnh
vực rộng lớn liên hệ đến tâm con người, từ nhận thức đến cảm xúc, để
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hiểu khả năng thay đổi hiện đã có sẵn trong bộ não con người, vốn rất
đáng quan tâm và có nhiều lợi ích.”
Ngài nhắc nhở thêm về cách thực hành tu tập cho hợp với thời đại khoa
học tân tiến:
“Sự gặp gỡ giữa khoa thần kinh học hiện đại và phương pháp thiền quán
đạo Phật có thể dẫn đến sự khảo cứu về những tác động của các hoạt
động có chủ ý nơi các mạch thần kinh trong bộ não, những nơi được xem
là rất quan yếu cho những diễn tiến liên hệ đến các tâm sở… Về cách
huấn luyện tâm liên hệ đến điều hành sự chú ý và cảm xúc, chúng ta cần
nêu lên câu hỏi: Mỗi phương pháp thực hành thường thích hợp với một
giai đoạn nào đó thì mới đưa đến kết quả. Vậy chúng ta nên tạo ra các
phương pháp thực hành mới để đáp ứng cho những người thuộc những
lứa tuổi khác nhau, tình trạng sức khỏe khác nhau cũng như nhiều yếu tố
khác.“
Chúng tôi xin tuân theo lời chỉ dạy của Ngài và soạn thêm phần đề nghị
cách thực hành cho có hiệu quả trong thời đại khoa học để đáp ứng với
những nhu cầu mới mẽ của nền kinh tế toàn cầu hóa ngày nay với lòng
mong ước những người thực hành đạt được niềm an vui rộng lớn trong
sáng bao la trong đời sống hàng ngày.
Nguyện cầu chư Phật, chư Bồ tát, chư Hiền thánh tăng gia hộ cho Quý Vị,
những người muốn cho mặt trời trí tuệ tỏa chiếu để thâm nhập vào ý nghĩa
chân thật của vạn pháp, muốn hưng khởi lòng thương yêu trong sáng rộng
lớn đại bi tâm để đem lại an vui cho bản thân và cho mọi người, muốn
sống trong hạnh phúc nồng ấm bao la để biết rõ sự mầu nhiệm của kiếp
người tuy ngắn ngủi nhưng thật kỳ diệu được như ý nguyện. Xin cầu chúc
quý vị:
Vượt qua! Vượt qua! Vượt qua bến bờ!
Hoàn toàn đến bến bờ! Tánh giác hiển bày!
Xin chào mừng!
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Gate, gate, paragate,
Parasamgate, bodhi svaha
Yết đế, Yết đế, Ba la yết đế,
Ba la tăng yết đế, Bồ đề Tát bà ha.
Om Mani Padme Hum
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Chương 2 - Bản văn Đại Ấn Mahamudra
Đại Ấn
1. Đại Ấn vượt ra ngoài mọi lời nói và biểu tượng,
Nay ta truyền cho con Naropa,
Kẻ đã nỗ lực tu hành và đầy lòng trung hậu.
2. Tánh Không không cần chỗ tựa,
Đại Ấn an trú nơi chốn không có gì cả
Không cần chút cố gắng nào,
Chỉ cần để tâm buông xả tự nhiên
Thì ta có thể đập tan xiềng xích trói buộc
Và đạt ngay đến sự tự do vô cùng.
3. Nếu khi nhìn vào không gian
Sẽ không thấy tâm điểm và vùng biên của nó
Cũng thế, nếu với Tâm mà quan sát tâm
Thì các hoạt động trong tâm trở nên yên lặng
Và ta đạt ngay đến Phật quả.
4. Các đám mây lang thang trên bầu trời
Không gốc rễ, không nơi trú ngụ.
Các ý tưởng phân biệt cũng thế
Chúng nổi trôi trong tâm chúng ta
Khi ta thấy được Tâm chân thật của mình
Thì mọi sự phân biệt đều chấm dứt.
5. Trong không gian, các hình thù và màu sắc xuất hiện
Nhưng chẳng thứ gì làm vẩn đục được không gian.
Từ Tâm chân thật của chúng ta mọi thứ xuất hiện,
Nhưng đức hạnh và tội lỗi không làm nó ô nhiễm.
6. Bức màn đen tối của muôn thế kỷ
Đại Ấn Mahamudra
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Không che nổi mặt trời tỏa chiếu.
Thời gian dài vô cùng của luân hồi
Không thể ngăn chặn ánh sáng chiếu diệu của Tâm.
7. Dù có dùng ngôn ngữ mà giải thích về Tánh Không
Thì Tánh Không ấy cũng không thể diễn tả được.
Dù nói rằng 'tâm chiếu sáng một cách huyền diệu'
Thì chân lý ấy vượt ra ngoài ngôn ngữ và biểu tượng.
Dù bản chất của tâm là trống rỗng
Nhưng nó bao trùm và chứa đựng mọi thứ.
8. Để thâm nhập vào chân lý nhiệm mầu đó,
Đừng để tâm thực hành điều gì.
Hãy câm nín và yên lặng,
Hãy để cho tâm trống rỗng và không nghĩ đến gì cả.
Như một cành trúc rỗng lòng,
Thân thể an nghỉ thoải mái.
Không lấy gì mà cũng không bỏ gì cả,
Hãy để tâm an nhiên tự tại.
Đại Ấn là tâm chẳng dính mắc vào đâu,
Khi thực hành như thế thì ta sẽ đạt được Phật quả.
9. Thực hành Thần chú và Ba la mật
Những lời dạy trong Kinh điển và Giới luật
Cùng giáo huấn từ các tông phái và luận giải
Cũng không đem đến sự thể nghiệm
Tâm chân thật vốn mình đã tự có,
Vì khi tâm còn ham muốn điều gì và tìm kiếm mục đích
Thì che khuất đi cái Tâm bản nhiên tỏa sáng.
10. Những ai tuân giữ giới luật Mật thừa
Nhưng còn có tâm phân biệt
Thì đã phản bội các lời Phát nguyện khi nhập môn Đại Ấn.
Hãy ngưng mọi hoạt động, từ bỏ mọi ham muốn,
Hãy để những ý tưởng nổi lên và lặng xuống
Đại Ấn Mahamudra
22
Sơn

Phụng

Như những làn sóng trong đại dương.
Kẻ nào luôn thực hành tâm không dính mắc
Và sự thấy biết không phân biệt,
Là đang tuân giữ các giới Mật thừa.
11. Kẻ nào đã buông bỏ sự ham muốn
Và không còn bám víu vào đâu,
Thì thấu suốt được ý nghĩa đích thực
Các lời dạy trong kinh điển.
12. Trong Đại Ấn, tất cả tội lỗi đều cháy tiêu.
Trong Đại Ấn chúng ta được giải phóng
Khỏi ngục tù của thế gian này.
Đó là ngọn đuốc Pháp tối thượng
Mà kẻ nào không tin là kẻ dại khờ
Vì luôn phải chìm dắm
Trong đớn đau và khốn khổ.
13. Trong nỗ lực giải phóng mình ra khỏi phiền não,
Chúng ta cần nương vào một vị Thầy.
Khi tâm nhận được những ân phước ngài ban
Thì con đường giải thoát đã ở ngay bên mình.
14. Mọi thứ trong thế gian này thật vô nghĩa,
Chúng chỉ là những hạt giống phiền muộn.
Các lời dạy hẹp hòi chỉ đưa đến vọng động,
Chúng ta chỉ nên noi theo những lời dạy rộng lớn.
15. Cái thấy biết của bậc Nhân vương
Là siêu vượt lên mọi nhị nguyên đối đãi
Sự thực hành của bậc Vương giả
Là chiến thắng sự không quên lãng trong đời sống
Và con đường của chư Phật
Là thực hành điều Vô hành
Những ai đi trên Đường đó
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Thì đạt được Phật quả.
16. Thế giới vô thường này như ma trơi, như mộng huyễn,
Bản chất của nó vốn thật không có.
Hãy từ bỏ nó cùng xa lìa quyến thuộc,
Cùng cắt đứt những ràng buộc của tham lam, thù hận,
Mà thực hành thiền quán nơi chốn núi rừng.
Nếu ta ở trong trạng thái buông xả thoải mái
Không cần chút nỗ lực nào
Mà an trú trong“thư giãn tự nhiên”
Thì ta sẽ chóng đạt được Đại Ấn
Và chứng được quả vị Vô Chứng.
17. Khi cắt rễ của cây
Thì lá cây sẽ héo tàn.
Khi cắt rễ vọng tâm
Thì luân hồi sẽ rơi rụng.
Ánh sáng bất cứ ngọn đèn nào,
Cũng tức khắc làm tan biến
Bóng tối trong muôn ngàn kiếp.
Ánh sáng mạnh mẽ của tâm tỉnh thức
Chỉ lóe lên là tiêu hủy bức màn vô minh.
18. Kẻ nào còn dính mắc vào tâm
Thì không thấy được chân lý vượt ngoài tâm.
Kẻ nào còn nỗ lực tu tập
Thì không thấy được chân lý vượt ngoài sự tu tập.
Để biết được điều vượt ngoài tâm và sự tu tập
Thì hãy cắt sạch mọi gốc rễ của tâm
Và nhìn mọi vật bằng đôi mắt trần trụi.
Như thế, ta sẽ thoát được sự dính mắc vào tâm phân biệt
Và an trú trong sự thoải mái tự nhiên.
19. Đừng lấy gì và cũng đừng bỏ gì cả
Mà chỉ cần ở trong trạng thái tự nhiên,
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Vì Đại Ấn vượt qua mọi sự chấp nhận hay khước từ,
Vì thức A Lại Da là không sinh,
Nên không thể bị ngăn che hay làm ô nhiễm.
Nếu ta an trú trong chốn Vô sinh
Thì tất cả mọi sắc tướng đều tan trong Pháp tánh.
Và mọi thứ chấp ngã cùng lòng kiêu hãnh
Cũng tan biến vào chốn hư không.
20. Sự Hiểu Biết Tối Thượng
Vượt lên mọi nhị nguyên đối đãi.
Hành động Tối Thượng
Bao trùm mọi phương tiện lành khéo mà không dính mắc.
Sự thành tựu Tối Thượng
Là nhận biết điều có sẵn huyền diệu nơi ta mà không chút mong cầu.
21. Khi mới thực hành sự tu tập,
Hành giả thấy tâm đổ ào ạt như thác nước.
Vào chặng giữa, tâm như sông Hằng Hà, chảy chậm rãi và êm dịu.
Và cuối cùng tâm là đại dương bao la,
Nơi đó Ánh sáng của Mẹ và Con hợp làm một.

Chương 3 - Phần giải thích về bản văn Đại Ấn
1. Đại Ấn vượt ra ngoài mọi ngôn ngữ và ký hiệu,
Nay ta truyền lại cho con Naropa,
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Kẻ đã nỗ lực tu hành và đầy lòng trung hậu.
Đại Ấn không thể truyền dạy bằng lời hay chữ viết mà bằng kinh nghiệm
trực tiếp của thầy truyền cho trò. Ngài Naropa đã từ bỏ mọi chức tước và
đời sống an lành của vị Viện Chủ Đại Học Nalanda, đại học danh tiếng
Phật giáo thời bấy giờ và lên đường tìm thầy học đạo. Ngài trải qua bao
sự gian nguy và khi cái chết cận kề thì vị thầy chân thật xuất hiện. Ngài
theo hầu thầy học đạo, chịu nhiều thử thách cam go, thực hành những điều
không ai thực hành được để thanh lọc thân tâm theo lời chỉ dạy của bậc
tôn sư ngài kính ngưỡng.
Mật Tông chú trọng rất nhiều đến sự liên hệ giữa tôn sư và đệ tử. Một
người học trò muốn học đạo phải có lòng trung hậu, thành thật tôn kính
thầy mình như một vị Phật. Phật giáo Mật Tông có Tứ Bảo: Phật, Pháp,
Tăng và vị Tôn Sư của mình. Tỏ bày sự tôn kính vị thầy của mình một
cách chân thành giúp cho người học đạo thực hành cách buông xả ngã
chấp để mạnh mẽ tiến lên trên con đường tu học.
Đại Ấn có hai nghĩa: Vừa là phương pháp thực hành đưa đến sự giải thoát
tròn đầy vừa chính là tâm giải thoát. Trong câu trên, Đại Ấn có nghĩa là
phương pháp thực hành ngài Tilopa trao lại cho đệ tử của mình.
2. Tánh Không không cần chỗ tựa
Đại Ấn cũng không cần nương tựa vào đâu cả.
Không cần một chút cố gắng nào
Ta chỉ cần để tâm buông xả và tự nhiên
Thì ta có thể đập tan xiềng xích trói buộc
Và đạt đến chốn tự do vô cùng.
Mỗi chúng ta đều có Phật tánh. Phật tánh là tánh chân thật không sanh bất
diệt nơi con người và còn được gọi là chân như thật tánh.
Câu “Tánh Không không cần chỗ tựa” là nói về cái tánh tự nhiên ban đầu
hay cái Chơn Như Thật Tánh tự nó có mặt chứ không tùy thuộc vào một
thứ gì, không nương tựa vào một vật gì mới có được. Như không gian bao
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la của vũ trụ tự nó có mặt như thế chứ chẳng do ai sinh ra hay tùy thuộc
vào thứ gì mới có, Tánh Không cũng có mặt như thế.
Đại Ấn (Mahamudra) nói trong câu kế tiếp “Đại Ấn cũng không cần
nương tựa vào đâu cả” chính là nói về Phật tánh không sanh bất diệt (tánh)
biểu lộ thành tâm an vui, linh động tràn đầy tình thương yêu và sự hiểu
biết chân thật (tướng).
Phật tánh, tâm chân thật đó luôn luôn có mặt nhưng vì trí óc chúng ta lúc
nào cũng bận bịu với muôn ngàn ý tưởng phân biệt làm khơi dậy liên tiếp
những tâm tư vui, buồn, thương, ghét tạo ra sướng hay khổ nối tiếp mãi
mãi không ngừng nên ta không thấy được con người chân thật của mình.
Nay để tâm lặng lẽ trong sự tỉnh thức tự nhiên không chút nỗ lực nào,
thoải mái theo sự buông xả tự nhiên không chút cố gắng nào, thì tất cả
mọi khổ đau trói buộc ta từ trước đến nay tự chúng tan biến và ta đạt được
sự thấy biết chân thật, sự giác ngộ tròn đầy và cũng là sự tự do vô cùng.
3. Nếu khi nhìn vào không gian
Sẽ không thấy tâm điểm và vùng biên của nó
Cũng thế, nếu với Tâm mà quan sát tâm
Thì các hoạt động trong tâm trở nên yên lặng
Và ta đạt ngay đến Phật quả.
Tâm là chủ thể, “kẻ” chủ động trong sự thấy biết nơi mỗi chúng ta. Mắt
chúng ta tiếp xúc với màu sắc, tai chúng ta tiếp xúc với âm thanh, miệng
chúng ta tiếp xúc với vị, mũi tiếp xúc với mùi, thân thể có sự xúc chạm, ý
khởi lên điều nghĩ tưởng. Chính cái tâm nơi ta là “kẻ” nhận biết màu sắc,
tiếng động, vị ngọt đắng, mùi thơm hôi, cái nóng lạnh do các giác quan
chuyển đến. Khi ý tưởng khởi dậy trong trí óc của mình thì tâm cũng nhận
biết các ý tưởng đó. Như thế, tâm là chủ thể nhận thức các thứ xuất hiện
bên ngoài cũng như bên trong ta.
Thông thường khi nhìn vào vật gì hay người nào, chúng ta thường nhận
biết đây là cái bàn, đó là đóa hoa, đây là người nam, kia là người nữ. Kế
tiếp chúng ta lại phân biệt cái này tốt, cái kia xấu, người này hay, kẻ kia
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dở. Sự phân biệt đó dĩ nhiên là cần thiết trong đời sống hàng ngày, chúng
giúp ta nhận định, phê phán và có thái độ thích hợp.
Mặt khác, những sự phân biệt ấy thường khơi dậy những tâm tư vui, buồn,
thương, ghét tạo ra sự sướng hay khổ làm cho chúng ta luôn luôn bị xáo
trộn bởi những gì chúng ta nghe thấy quanh mình. Những gì ta ưa mà bị
xa cách, những gì ta ghét mà phải cận kề là đầu mối của các khổ đau tinh
thần. Khổ đau ấy tạo thành một áp lực, một gánh nặng đè lên tâm mình.
Làm sao thoát khỏi áp lực của khổ đau là điều chúng ta mong ước.
Muốn được như thế, chúng ta phải nhìn thấy tánh rỗng lặng tự nhiên hay
tánh không của mọi thứ xuất hiện bên ngoài cũng như trong lòng mình.
Cách giản dị nhất là khi nhìn sự vật ta không gán thêm ý nghĩa giả tạo gì
cho nó cả thì mọi sự vật xuất hiện trong sự trong sáng, tràn đầy và tự nhiên
của chúng. Đó là ta đã nhìn mà không thấy gì cả ngoài thật tướng, tướng
chân thật của mọi sự vật. Như khi ta nhìn một đóa hoa với sự chú tâm tự
nhiên thì đóa hoa sẽ bày tỏ sự mầu nhiệm chân thật của nó. Cũng như thế,
khi chúng ta thực hành sự quán chiếu tâm, tức là nhìn sâu vào những lo
lắng, giận hờn, sợ hãi, vui buồn nơi ta thì sự dính mắc sẽ tan biến và ta trở
về với tâm trong sáng tự nhiên có sẵn của mình mà chúng ta gọi là chân
tâm hay Phật tánh.
Chữ Tâm trong “nếu với Tâm mà quan sát tâm” chính là cái tâm giác ngộ,
tâm trong sáng hay tâm tỉnh thức biết rõ tất cả những ý tưởng cùng những
vui, buồn, thương, ghét, sướng, khổ xuất hiện nơi ta cùng lúc thấy có sự
chao động và đổi thay trong tâm của mình. Khi thấy biết như thế mà an
trú trong sự thoải mái tự nhiên trong tánh thấy biết chân thật thì những
thứ nói trên lắng dịu dần và tự tan biến mà chúng ta không cần phải can
thiệp.
Câu “Và ta đạt ngay đến Phật quả” không phải là chúng ta thành Phật tức
thì. Lời dạy của ngài Tilopa nhấn mạnh đến Phật tánh (gồm ba phương
diện thể, tướng và dụng):
 tánh không sanh bất diệt nơi mỗi người (thể)
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 vốn trong sáng, rỗng lặng, rộng lớn, tỏa chiếu, an vui tràn đầy nơi mỗi
chúng ta (tướng)
 khi không còn bị che lấp thì lập tức tỏ bày và thấy biết mọi thứ rõ ràng
và chân thật (dụng).
Như mặt trời trên không, khi không còn bị mây che, lập tức ánh sáng tỏa
đầy mọi chốn. Dù chúng ta có kinh nghiệm được trạng thái giải thoát nói
trên, thì trạng thái ấy chỉ có mặt trong chốc lát rồi tan biến do chúng ta
thiếu khả năng an trú lâu dài trong chánh niệm, trong khi đức Phật mãi
mãi an ngự trong trạng thái kỳ diệu nói trên.
Vì thế, chúng ta phải khiêm tốn mà biết rằng nếu mình chưa có được sự
giải thoát tròn đầy (viên mãn) ở mọi thời và mọi nơi như đức Phật thì
mình chưa thành Phật dù Phật tánh nơi mỗi chúng ta và nơi đức Phật đều
bình đẳng như nhau, không chút khác biệt.
Do đó, một người học đạo chân thật trong Phật giáo, dù họ theo bất cứ
tông phái nào như Thiền, Tịnh hay Mật tông, luôn luôn thực hành sự kính
lễ chư Phật để tỏ lòng biết ơn bậc thầy tôn kính của mình, để làm tiêu tan
cái tánh kiêu ngạo của mình, để đưa thân và tâm vào trạng thái rỗng rang,
thoải mái và tự tại của sự không dính mắc vào cái tôi sai lầm.
Đức Đạt Lai Lạt Ma, vị đạo sư tôn kính của hàng triệu Phật tử khắp thế
giới vẫn thường lễ lạy chư Phật với lòng thành kính. Dù đệ tử của ngài
gọi ngài là vị Phật sống, ngài nói rõ ngài chỉ là một người tu sĩ bình
thường.
Như thế, đạt được Phật quả là chúng ta có kinh nghiệm rõ rệt về Phật tánh
của mình dù trong thoáng chốc. Phật tánh ấy không sanh bất diệt, không
thể nhìn thấy (thể) biểu lộ qua lòng thương yêu, sự hiểu biết chân thật và
nguồn an vui kỳ diệu trong đời sống hàng ngày mà chúng ta gọi là sống
với tâm Phật (tướng). Tâm Phật, tâm tỉnh giác hay tâm chân thật ấy luôn
luôn linh động, luôn luôn tỉnh thức, luôn luôn thấy biết trực tiếp mọi ý
tưởng và mọi tâm tư mà không bị các ý tưởng và các tâm tư vui buồn đó
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làm mình bị xáo trộn, quay cuồng đưa đến khổ đau. Nhờ đó mà chúng ta
sống an vui và đem lại những sự tốt đẹp cho người khác (dụng).
Một cách cụ thể hơn, khi thực hành dùng “Tâm mà quan sát tâm” thì
chúng ta biết rõ mọi thứ ý tưởng xuất hiện liên tiếp làm khơi dậy những
tâm tư vui, buồn, thương, ghét nối tiếp không ngừng tạo thành bức tường
dày đặc quanh ta mà ta gọi là cái tôi, cái ngã của mình. Các ý tưởng cùng
tâm tư ấy khi được chúng ta trực nhận, thấy biết một cách trực tiếp, không
chọn lựa, không né tránh, không bám víu vào chúng để tạo ra những
chuyện ngắn chuyện dài trong tâm mình, không dùng những thứ bào chữa,
biện minh, tự vệ để khen mình chê người, để tự cho mình đúng và kẻ khác
sai thì chúng thưa dần và từ từ tan biến. Bức tường vây bọc quanh ta do
sự nối tiếp không ngưng nghĩ của các ý tưởng cùng bao nhiêu thứ vui,
buồn, thương, ghét tạo ra sự sướng khổ ấy giờ đây cũng thưa dần và tan
biến như mây bay qua hết thì mặt trời tỏa chiếu. Khi không còn bất cứ
điều gì che mờ thì tâm chân thật tỏa sáng như nó luôn luôn tỏa sáng từ
bao giờ.
Tâm chân thật ấy tự nó xuất hiện, như bầu trời không còn mây thì ánh
sáng mặt trời tràn ngập. Chúng ta đừng bao giờ quên điều tối quan trọng
mà đức Phật cùng các vị tổ thường dạy và nhắc nhở người tu: Đạt được
sự giác ngộ hay đạt được Phật quả thật ra chẳng phải được một cái gì thêm
cả. Chúng ta trực tiếp kinh nghiệm rõ rệt là tâm thấy biết chân thật vốn
luôn luôn có mặt nơi mình.
Để có kinh nghiệm về điều này, với những người chưa thực hành thiền
quán có thể bắt đầu thực hành một phương pháp thật giản dị là bước đi
trong tỉnh thức hay Thiền hành: Hít hơi vào, bước tới và đếm một, hai và
ba, theo mỗi bước chân. Thở ra và đếm một, hai, ba và bốn hay năm, vì
hơi thở ra dài hơn hơi thở vào một cách tự nhiên. Hít vào và thở ra một
cách tự nhiên, không kéo hơi dài thêm ra hay làm ngắn lại.
Thở rất thoải mái và tự nhiên. Tâm để ý một tí (độ 1/10) vào hơi thở và
nhiều (độ 9/10) vào cử động thân thể cùng các vật chung quanh. Thiền
hành một cách thoải mái tự nhiên quanh sân nhà, trường học, sân vận động
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hay nơi các trung tâm siêu thị thì tâm trở thành linh động và ta sẽ thấy biết
mọi sự vật chung quanh: màu sắc, dáng dấp, âm thanh, mùi vị, hương
thơm, xúc chạm, ý tưởng một cách chân thật: chúng có mặt tràn đầy nhưng
rỗng lặng, rộn rịp nhưng an bình, rực rỡ nhưng tĩnh mịch, yên lặng nhưng
chiếu sáng. Đó là thấy rõ ràng, chân thật nhưng không dính mắc vào vật
gì cả, hay nói là “nhìn mà không thấy gì cả”. Chúng ta thấy rõ mọi thứ mà
vẫn thong dong tự tại trong cái thấy biết đó.
Chúng ta cần thường xuyên thực hành những giáo huấn cơ bản sau đây
theo lời dạy của thiền sư mật giáo Kong Ka để thâm nhập Tánh giác tỏa
sáng và rỗng lặng của chính tâm mình, hay cái minh-không (sáng tỏ và
trống không) này như sau:
1. Để tâm an trú (nghỉ ngơi và buông xả) trong tánh Tỉnh Giác tự nhiên
thuần tịnh của chính mình khi làm bất cứ điều gì. Khi thực hành Đại
Ấn cần chấm dứt phân biệt, bỏ những ý tưởng theo thói quen lấy cái
này, bỏ cái kia, và cố gắng đạt đến một trạng thái trong đó định tâm và
những hoạt động là một.
2. Để làm được điều đó, trước tiên thực hành thiền định tĩnh lặng, tiếp
đến áp dụng tỉnh giác và thư giãn trong những hoạt động hàng ngày
như một sự thực tập thường xuyên.
4. Các đám mây lang thang trên bầu trời
Không gốc rễ, không nơi trú ngụ.
Các ý tưởng phân biệt cũng thế
Chúng nổi trôi trong tâm chúng ta
Khi ta thấy được Tâm chân thật của mình
Thì mọi sự phân biệt đều chấm dứt.
Khi quan sát các đám mây trên bầu trời, chúng ta thấy rõ chúng vốn không
có dính mắc vào một chỗ cố định nào. Các ý tưởng và tâm tư của chúng
ta dù liên tiếp xuất hiện trong tâm của mình cũng chẳng khác nào các đám
mây lang thang đó cả.
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Khi các ý tưởng phân biệt, cho cái này hay, cái kia dở, cái này tốt, cái kia
xấu, người này mình ưa, kẻ kia mình ghét, cùng sự dính mắc vào sự phân
biệt đó làm khơi dậy những xung đột trong lòng làm phát sinh sướng hay
khổ không còn choáng đầy tâm ta, vì chúng tự lắng xuống, thì sự thoải
mái, tự tại có mặt nên tánh tự nhiên của chúng ta, còn được gọi là Tâm
bản nhiên hay tự tánh A Di Đà hay là Phật tánh, tự xuất hiện.
Ngài Tilopa nói “mọi sự phân biệt đều chấm dứt” có nghĩa rõ ràng như
trên. Trong đời sống hàng ngày chúng ta giao tiếp với người và thiên
nhiên. Có sống là có nhận định, có phân biệt để biết đúng, sai, hay, dở để
mà có hành vi và thái độ thích hợp cần thiết. Vì thế, đức Phật dạy:
“Đừng làm các điều ác
Hãy làm các điều lành
Để lòng được trong sạch”
Do đó, chúng ta không làm các điều xấu rồi dùng danh từ “Không phân
biệt” để bào chữa cho mình. Trái lại, trong đời sống hàng ngày mỗi người
Phật tử phải giữ gìn không phạm vào các giới giết người, tà dâm, nói dối,
trộm cắp và sử dụng các chất làm cho tâm trí mê mờ. Như thế, sự phân
biệt luôn luôn cần có. Nhưng phân biệt mà không bị dính mắc vào sự phân
biệt mới giúp mình thoát khổ đau. Như người ăn chay là tốt, phân biệt rõ
ràng các món ăn chay nào có lợi cho sức khỏe của mình. Tuy nhiên, nếu
ăn chay mà lại chấp dính vào đó, cho những người khác không ăn chay là
tội lỗi hay kém cỏi thì đó là ăn chay với tâm phân biệt, gây ra xáo trộn
trong lòng mình và khổ đau, khó chịu cho người khác. Nói khác đi, khi
lòng ta thong dong tự tại thì các sự phân biệt dù khởi dậy cũng không lôi
kéo ta dính mắc vào chúng.
5. Trong không gian, các hình thù và màu sắc xuất hiện
Nhưng chẳng thứ gì làm vẩn đục được không gian.
Từ Tâm chân thật của chúng ta mọi thứ xuất hiện,
Nhưng đức hạnh và tội lỗi không làm nó ô nhiễm.
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Tâm bản nhiên của chúng ta vốn như bầu trời trong xanh rộng lớn với mặt
trời tỏa chiếu sáng ngời. Khi mây kéo đến và bao phủ thì ta không còn
thấy được sự rộng lớn của bầu trời. Các đám mây trên bầu trời không dính
mắc vào nơi nào cả, những ý tưởng phân biệt làm khơi dậy khổ đau phiền
não nơi ta cũng như thế. Chúng tự đến và chúng tự đi. Chúng ta không thể
chận được mây trên bầu trời, chúng ta cũng không chận được ý tưởng khi
chúng xuất hiện. Tu không phải là để chận đứng các ý tưởng, tu là để cho
mình được thong dong khi ý tưởng này kéo đến rồi đi, ý tưởng khác xuất
hiện rồi tan biến.
Khi tâm tỉnh thức, linh động và tự tại thì tâm tự nó ở trong trạng thái an
ổn, rỗng lặng, rộng lớn, tỏa chiếu. Trạng thái đó là trạng thái tự nhiên chân
thật không bao giờ thay đổi của chúng ta nên được gọi là Chân Như thật
tánh. Khi tâm ở trong trạng thái chân thật đó thì mọi dính mắc vào các sự
phân biệt đều tự chúng chấm dứt, tự chúng tan biến. Nói khác đi, sự phân
biệt hay sự thấy biết rõ ràng mà đức Phật gọi là trạch pháp thì có, sự dính
mắc thì không.
Tự tánh, tánh thấy biết tự nhiên chân thật của chúng ta, là Tâm bản nhiên
tự muôn đời, là Phật tánh không sinh bất diệt hay còn được gọi tự tánh A
Di Đà, là tánh chân thật uyên nguyên, Chân Như thật tánh, vốn rỗng lặng
rộng lớn.
Và cũng như trong không gian, mọi thứ xuất hiện nhưng chẳng thứ gì lưu
lại dấu vết. Các ý tưởng, các tâm tư vui, buồn, thương, ghét, những điều
chúng ta ca ngợi là cao quý, những điều chúng ta chê bai ghét bỏ, những
điều chúng ta ham muốn, những giận hờn thù hận, những niềm vui nỗi
buồn, những tình thương yêu, tha thứ, tất cả xuất hiện rồi tan biến đi trong
cái rộng lớn bao la đó mà chẳng lưu lại dấu vết nào.
Những thứ chúng ta bám chặt vào để tạo cho chúng ta những niềm vui
hay nỗi buồn đó còn lưu lại chẳng qua là chúng ta cố tình dính mắc vào
những ý tưởng, những điều chúng ta nhớ về quá khứ để làm khơi dậy
những xúc cảm, để cho chúng ta thấy đời mình có ý nghĩa nào đó, để cho
trí óc mình có được sự giải trí qua những niềm vui nỗi nhớ, qua những
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cảm giác cô đơn sầu muộn hay những rộn ràng nhớ thương, qua những sự
đề cao mình là thánh thiện hay chê bai mình là tội lỗi, qua sự khen chê
hay tha thứ về mình hay về người. Tóm lại, qua các thứ giải trí mà tâm
mình tạo ra để trốn chạy cái hiện tại đang diễn ra bây giờ và nơi đây.
Nói tâm chân thật vượt lên mọi điều thánh thiện hay tội lỗi không có nghĩa
chúng ta muốn làm điều gì càn bậy cũng được.
Thiền sư mật giáo Kong Ka chuyên dạy về Đại Ấn nói có người hiểu nhầm
là Tánh không vượt lên mọi thiện ác có nghĩa không có thiện ác. Đó là sự
thấy biết sai lầm vì hiện tượng (hay sắc như đạo đức, luật pháp) và tánh
không là đồng nhất trong bản chất. Như vậy lý (tánh không) và sự (đạo
đức) có mặt trong nhau tròn đầy, hay lý sự viên dung. Và điều này này
bao gồm cho mọi thứ trong đời sống. Hiểu sai lạc là bị lạc khỏi cái Thấy
của Đại Ấn.
Ngoài ra, hiểu biết về lý thuyết nói trên chỉ là phần nhỏ, người thực hành
cần phải kinh nghiệm lý và sự viên dung một cách thân thiết. Nếu không,
người đó cũng được xem là lạc khỏi sự thấu hiểu Đại Ấn.
Kinh nghiệm cụ thể về rõ tâm chân thật tự nó tỏa chiếu, tự nó là niềm an
vui kỳ diệu, tự nó là tình thương yêu trong sáng bao la, tự nó là là sự rỗng
lặng nhưng linh động vô cùng, tự nó là đạo hạnh tuyệt vời, tự nó là đạo
đức chân thật tự nhiên. Mọi thứ hay, dở, đúng, sai do thân mình làm,
miệng mình nói, ý mình suy nghĩ chẳng bao giờ làm cho tâm chân thật đó
bị ô nhiễm cả. Tâm ấy vẫn luôn luôn trong sáng, rộng lớn bao la. Do đó,
trong Thiền môn chúng ta nghe nói: “Hễ buông dao đồ tể tức thì thành
Phật”. Nói khác đi, khi không còn dính mắc với các ý tưởng đối nghịch
làm khơi dậy các tâm tư phiền não thì ta nhận biết ngay chân tâm mình
vốn xưa nay không hề vẩn đục.
6. Bức màn đen tối của muôn thế kỷ
Không che nổi mặt trời tỏa chiếu.
Thời gian dài vô cùng của luân hồi
Không thể ngăn chặn ánh sáng chiếu diệu của Tâm.
Đại Ấn Mahamudra
Sơn

34

Phụng

Dù cho bóng tối kéo dài bao nhiêu thế kỷ, hễ mặt trời xuất hiện thì lập tức
chúng tan biến ngay. Một căn phòng tối dù qua nhiều năm tháng, chỉ cần
bật ngọn đèn lên là ánh sáng tràn đầy. Những khổ đau, giận hờn, buồn tủi
nối tiếp trong cuộc đời chúng ta tạo thành cõi luân hồi tưởng như miên
viễn, khi chúng ta quay về với sự tỉnh thức, sự thấy biết chân thật thì tự
nhiên chúng tan biến. Sự thấy biết chân thật đó tỏa chiếu từ chân tâm của
chúng ta. Hay nói đúng hơn, chân tâm chúng ta chính là sự thấy biết chân
thật ấy có tác dụng làm tiêu tan hết mọi cái dính mắc tạo ra phiền não lâu
nay.
Khi thực hành sự tu tập, ta khai mở suối nguồn an vui kỳ diêu rộng lớn.
Niềm vui lớn đó khi bừng dậy thì tất cả mọi tức tối, đắng cay, giận hờn,
sợ hãi, thù hận, bực bội, khổ đau đều tan biến như bóng tối trước ngọn
đèn tỏa sáng.
7. Dù có dùng ngôn ngữ mà giải thích về Tánh Không
Thì Tánh Không ấy cũng không thể diễn tả được.
Dù nói rằng 'tâm chiếu sáng một cách huyền diệu'
Thì chân lý ấy vượt ra ngoài ngôn ngữ và biểu tượng.
Dù bản chất của tâm là trống rỗng
Nhưng nó bao trùm và chứa đựng mọi thứ.
Tất cả những gì chúng ta cố gắng diễn tả về kinh nghiệm tâm linh nói trên,
chỉ là sự trình bày qua ngôn ngữ chứ chẳng phải là kinh nghiệm thật sự
mà chúng ta có thể chia xẻ cho nhau. Vì Tánh Không hay là tánh chân thật
chỉ có thể tự mình kinh nghiệm trực tiếp mà thôi, như khi nói Tánh Không
là tánh chân thật, rỗng lặng, tinh sạch hay như thị của mọi thứ trong vũ
trụ bao la thì chúng ta không thể qua ngôn ngữ đó mà biết được sự chân
thật luôn hiển bày đó.
Chẳng khác gì chỉ có người uống trà mới biết rõ mùi vị của trà. Dù đọc
quyển sách ngàn trang cùng với các hình ảnh tả rõ hương vị cùng màu sắc
của trà cũng không bằng mình nếm một giọt nhỏ thì tức khắc biết ngay
một cách chân thật. Do đó, khi nói là tâm chiếu sáng hay tâm rộng lớn bao
la, chúng ta không thể dùng cái kinh nghiệm về ánh sáng mặt trời hay cái
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không gian rộng lớn quanh mình mà hiểu rõ được sự mầu nhiệm của chân
tâm, Phật tánh. Tâm ấy vốn rỗng lặng bao la vì nó không dính mắc vào
thứ gì cả nhưng đồng thời nó chứa đựng tất cả mà không chút ngăn ngại
hay làm cho nó nhiễm ô.
Tuy nhiên, khi nghe nói “Nhưng nó bao trùm và chứa đựng mọi thứ” thì
không phải như khoảng không bao trùm lấy các thứ trong đó, mà chỉ là
một sự trực nghiệm về tánh và tướng bất nhị.
8. Để thâm nhập vào chân lý nhiệm mầu đó,
Đừng để tâm thực hành điều gì.
Hãy câm nín và yên lặng,
Hãy để cho tâm trống rỗng và không nghĩ đến gì cả.
Như một cành trúc rỗng lòng,
Thân thể an nghĩ thoải mái.
Không lấy gì mà cũng không bỏ gì cả,
Hãy để tâm an nhiên tự tại.
Đại Ấn là tâm chẳng dính mắc vào đâu,
Khi thực hành như thế thì ta sẽ đạt được Phật quả.
Ngài Tilopa dặn dò ngài Naropa đừng thực hành một phương pháp tu tập
nào mà chỉ để cho thân thể và tâm quay về trạng thái tự nhiên của nó, yên
nghỉ thoải mái và không một chút cố gắng thực hành bất cứ điều gì. Không
thực hành điều gì vốn là cách “thực hành” chính yếu của các bậc chân sư
thuộc các tông phái Phật giáo trong đời sống hàng ngày như lời đức Phật
dạy trong kinh Kim Cang: “Ưng vô sở trụ sinh nhi kỳ tâm”. Đừng dính
vào một thứ gì cả thì tâm chân thật tự nó xuất hiện.
Thiền sư mật giáo Kong Ka dạy cách dễ dàng và mau chóng nhất để điều
thân, hơi thở và tâm là thực hành “Thân thể an nghỉ thoải mái”. Nói khác
đi, đó là thực hành thư giãn thân cho thật thoải mái rồi tiếp đó thư giãn
tâm qua cách “Hãy để tâm an nhiên tự tại.”
Thư giãn tâm hay buông xả là trở về trong trạng thái thoải mái tự nhiên
không chút cố gắng:
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 Để cho mọi sự tự nhiên xuất hiện hay biến đi trong tâm mà không can
thiệp vào,
 Không quan tâm đến những ý tưởng và cảm xúc vui buồn khi chúng
xuất hiện.
 Khi toàn thân và tâm đã buông xả, chúng ta có thể an trụ trong trạng
thái tự nhiên mà không có chút nỗ lực nào.
 Trạng thái không cố gắng làm điều gì này vốn không phân biệt và
không có phóng dật (chạy theo các ham muốn).
Chúng ta biết Đại Ấn là pháp môn tu tập của những hành giả Mật Tông
sau bao nhiêu ngày tháng nỗ lực tu tập. Sự nỗ lực ấy đưa đến những kết
quả tốt đẹp làm cho họ có nhiều sức mạnh tâm linh và an vui hạnh phúc.
Tuy nhiên, hễ còn có nỗ lực là còn có sự giới hạn vì mọi nỗ lực tự nó bao
hàm một chủ thể hướng đến một đối tượng. Kinh nghiệm tâm linh như thế
dù có mãnh liệt thì cũng chỉ trong vòng giới hạn mà thôi vì có làm thì có
kết quả, hết làm thì hết kết quả. Nay đã đến lúc họ xả bỏ mọi nỗ lực tìm
cầu, đừng chấp cứng vào các phương pháp tu tập như theo dõi hơi thở,
quán tưởng, tụng kinh trì chú, v.v... Khi tâm ở trong trạng thái buông xả,
thoải mái thì tâm tự nó xâm nhập vào chiều sâu thẳm của chính nó, nên
niềm hạnh phúc bao la tự mở bày.
Làm cho tâm trở thành rỗng không:
 là tâm trực nhận các ý tưởng, các tâm tư vui buồn thương ghét đến và
đi mà không cho mình là các thứ ấy,
 là không chối từ hay trấn áp bất cứ một điều gì xuất hiện nơi tâm,
 là tâm luôn luôn linh động và bén nhạy thấy biết trực tiếp tất cả những
gì bên trong và bên ngoài nhưng không dính mắc vào thứ gì cả.
Để tâm trong trạng thái bén nhạy linh động đó thì thân thể như một cành
trúc rỗng lòng và tâm thoải mái tự nhiên.
“Hãy để tâm an nhiên tự tại”: An nhiên tự tại là tâm tự nhiên như nó là.
Thiền sư mật giáo Kong Ka giải thích tự nhiên nghĩa là không lấy hay bỏ
cái gì cả:
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 Người thực hành thiền hoàn toàn không có một chút cố gắng dù nhỏ bé
nào để chọn cái này, bỏ cái kia. Chỉ thấy biết thật rõ ràng khi chúng
xuất hiện.
 Họ để cho các cái thấy nghe hay ý tưởng cùng cảm xúc tự xuất hiện, tự
chuyển động hay tự ngưng lại mà không hỗ trợ hay ngăn chặn chúng.
Đó là thực hành sự tự nhiên: Không nỗ lực và để tự nhiên cho mọi thứ đến
và đi trong tâm mà không nắm hay bỏ.
Khi tâm ở trong trạng thái trong sáng rỗng lặng tự nhiên của chính tâm thì
ta không còn phân biệt giữa thế giới bên trong và thế giới bên ngoài, giữa
chủ thể (mình) và đối tượng (người). Tất cả đều vừa ở trong cái Một rộng
lớn không phân biệt vừa biểu lộ cái tôi riêng biệt. Đó là tánh tướng bất
nhị hay tánh tướng không hai.
Trong thế giới rộng lớn, trong sáng và linh động ấy, các hành động đều tự
nhiên, trong sạch, tự phát, thoải mái và tốt đẹp. Dù chúng ta không cố ý
làm các điều tích cực tốt đẹp, những điều tích cực tốt đẹp cũng tự nhiên
xuất hiện nơi ta. Và vì chúng tự nhiên xuất hiện cho nên ta thấy mình
chẳng có một nỗ lực nào làm các điều ấy mà các điều ấy cũng tự nhiên
được ta thực hiện một cách viên mãn. Đúng như lời đức Phật dạy trong
kinh Kim Cang: “Bồ Tát thực hành bố thí mà chẳng thấy có mình bố thí
và người nhận sự bố thí.”
Nói cách khác, chúng ta thấy rõ Tánh không, tánh rỗng không hay như thị
tự nhiên của mọi sự vật, mọi hành vi, cho nên dù chúng ta cho hay chúng
ta nhận, nhưng chẳng thấy người cho và người nhận. Mọi việc xảy ra một
cách tự nhiên, thoải mái, nên không còn phân biệt người cho và kẻ nhận,
hành vi cho và hành vi nhận, vì các hoạt động phát sinh từ vô ngã.
“Không lấy gì mà cũng không bỏ gì cả,
Hãy để tâm an nhiên tự tại.”
Tâm an nhiên tự tại đó là sự biểu lộ của Phật tánh nơi mỗi chúng ta. Vậy
”đạt được Phật quả” nơi đây chỉ là sự quay về sống với tánh tự nhiên sẵn
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có nơi mình, không phải là được thêm một cái gì. Đó gọi là pháp môn
tâm địa: biểu lộ đời sống tự nhiên trên mãnh đất tâm của mình.
Một điều quan trọng nữa chúng ta cần nhớ về phương diện thực hành là
chúng ta thường nói tu để đạt được Phật quả. Đạt được Phật quả là tánh
thấy biết của mình thấy hay Tánh kiến. Thường chúng ta nghe giảng là
thấy được tánh thấy của mình là giác ngộ (kiến tánh thành Phật). Trên
thực tế, tâm mê mờ không thể nào “thấy” được tâm chân thật. Khi chúng
ta trở về với tánh tự nhiên thấy biết chân thật qua sự thực hành chánh niệm
thì tâm giác ngộ thấy (hay Tánh kiến) tâm vô minh nơi mình lăng xăng vô
ích.
Như thế, đạt được Phật quả không phải là thấy mình phát ra hào quang, là
tự cho mình chứng được, đắc được một ngôi vị nào đó, rồi lên bàn thờ
ngồi cho mọi người quỳ lạy và xưng tụng mình là Phật, là Bồ Tát, là Quán
Thế Âm, là Trời, là Tiên hay Thánh như có vài người đã và đang làm. Đó
là trò chơi tự đánh lừa mình và lừa người một cách vô ích, làm hại đời
mình và hại đời bao nhiêu người khác mà đức Phật dạy trong Kinh Lăng
Nghiêm đừng bao giờ tạo nghiệp dữ như thế.
Đạt được Phật quả là quay về với, là sống được với tâm trong sáng, rỗng
lặng, tỏa chiếu, an vui, trong sạch, chân thật, giản dị, đạo hạnh, tự do tràn
đầy và thoải mái trong đời sống hàng ngày với tình thương yêu bao la và
sự hiểu biết chân thật.
9. Thực hành Thần chú và Ba la mật
Những lời dạy trong Kinh điển và Giới luật
Cùng giáo huấn từ các tông phái và luận giải
Cũng không đem đến sự thể nghiệm
Tâm chân thật vốn mình đã tự có,
Vì khi tâm còn ham muốn điều gì và tìm kiếm mục đích
Thì che khuất đi cái Tâm bản nhiên tỏa sáng
Những việc thực hành sự tu tập lâu nay của hành giả tu thiền như trì chú,
ngồi thiền, tụng kinh, lễ Phật, thực hành các việc bố thí, trì giới, nhẫn
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nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ cùng nghe những lời giảng dạy từ kinh
điển với tâm mong cầu chứng đắc thì vẫn còn bị sự giới hạn của tâm phân
biệt làm cho mình không nhận biết ánh sáng tỏa chiếu từ tâm chân thật
của mình.
Khi chúng ta thực hành bất cứ một điều tốt nào mà lòng lại khen mình chê
người, chấp dính vào ý tưởng cho mình đạo đức và người khác kém cỏi
thì chính mình làm cho đường tu hành của mình bị trở ngại, bị mờ tối, là
phản bội lại con đường hướng về giác ngộ viên mãn của mình. Do đó,
kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba La Mật Đa thường nhắc nhở chúng ta “không
chứng cũng không đắc” vì tất cả những gì ta kinh nghiệm được qua sự tu
tập là sự biểu lộ tự nhiên của chân tâm, Phật tánh vốn có sẵn nơi mỗi
người chứ không phải do tu mà thêm vào. Những ai tự cho mình “chứng
đắc” ngôi vị Tiên, Phật, Thánh, Thần là những kẻ muôn đời lẩn quẩn trong
vòng luân hồi vì mãi mãi lấy cái hư dối làm cái thật. Những người này bị
kẹt vào trong bốn thứ che chướng hay bốn chướng ngại trong tâm:
1. Che chướng do vô minh (vô minh chướng): Vì không thực hành chánh
niệm và thấy biết chân thật nên bị thói quen chấp chặt vào các sự việc
như chúng có mặt như vậy mãi và không thay đổi (ngược lại với cái
thấy biết chân thật là vô ngã và vô thường).
2. Che chướng do nhận thức (sở tri chướng): Sự bám chấp nhị nguyên,
thấy có sự phân đôi đối nghịch trong mọi hiện tượng như ta và người,
thân và thù, trong và ngoài, lớn và nhỏ hay ưa và ghét.
3. Che chướng do các cảm xúc phiền não (phiền não chướng): Làm phát
sinh những hành động đưa đến khổ đau cho mình và cho người.
4. Che chướng do nghiệp (nghiệp chướng): Những hành động thân làm,
miệng nói và ý suy nghĩ do những ham muốn sai lầm thúc đẩy. Điều
này tạo nên nghiệp xấu.
Những sự thực hành lễ Phật, tụng kinh, trì chú và ngồi thiền tuy là tốt
nhưng trong tâm vẫn còn hướng đến sự tìm cầu một sự thành công trong
tương lai. Trong khi đó, theo thiền sư mật giáo Kong Ka thì thực hành Đại
Ấn (nhân) trong bản chất không khác với thành tựu Đại Ấn (quả). Như
vậy, nhân quả đồng thời cùng có mặt một lúc. Mọi kết quả kỳ diệu đều
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đang có mặt ngay trong chính sự thực hành. Không có thực hành có trước
và chứng ngộ theo sau mà giác ngộ là đang có mặt cùng với sự thực hành.
Sự thực hành và cùng lúc có kinh nghiệm ngay lúc ấy gồm có quân bình,
thư giãn và tự nhiên.
1. Quân bình nghĩa là làm quân bình thân, khẩu và tâm.
2. Thư giãn hay buông xả tâm và an trụ trong thư giãn tự nhiên không
chút cố gắng.
3. Tự nhiên nghĩa là không lấy hay bỏ cái gì cả.
Thiền sư mật giáo Kong Ka tóm tắt điều trên cho dễ nhớ như sau:
“Tinh túy của quân bình là không dính mắc.
Tinh túy của thư giãn là không nắm giữ.
Tinh túy của tự nhiên là không nỗ lực.”
10. Những ai tuân giữ giới luật Mật thừa
Nhưng còn có tâm phân biệt
Thì đã phản bội các lời Phát nguyện khi nhập môn Đại ấn.
Hãy ngưng mọi hoạt động, từ bỏ mọi ham muốn,
Hãy để những ý tưởng nổi lên và lặng xuống
Như những làn sóng trong đại dương.
Kẻ nào luôn thực hành tâm không dính mắc
Và sự thấy biết không phân biệt,
Là đang tuân giữ các giới Mật thừa.
Như trên đã nói, những việc thực hành tu tập lâu nay của hành giả thường
vẫn còn bị sự giới hạn của tâm phân biệt làm cho mình không nhận biết
ánh sáng tỏa chiếu từ tâm chân thật của mình. Kinh Tinh Yếu Bát Nhã Ba
La Mật Đa thường nhắc nhở chúng ta “không chứng cũng không đắc”.
Những ai tự cho mình “chứng đắc” ngôi vị Tiên, Phật, Thánh, Thần là
những kẻ muôn đời lẩn quẩn trong vòng luân hồi vì mãi mãi lấy cái hư
dối làm cái thật. Những người này bị kẹt vào trong bốn thứ che chướng
hay bốn chướng ngại trong tâm như đã trình bày ở trên.
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Chúng ta, những người ước mong thực hành Bồ Tát Đạo, phải mở lòng từ
bi mà nhắc nhở cho nhau điều cần yếu đó, để sau này không còn hối tiếc
là mình không mạnh mẽ nói lên sự chân thật khi gặp phải những người bị
bốn chướng ngại để giúp đỡ cho họ thoát ra khỏi vòng mê mờ.
Khi sống với tâm chân thật thì tự nhiên chúng ta làm điều lành, không làm
điều dữ. Mình thực hành các điều lành thì mình an vui hạnh phúc. Do đó,
một cách tự nhiên, chúng ta không tự cho mình hơn người vì mình hành
trì giới luật, người khác kém cỏi vì họ không thực hành những gì cần phải
làm. Có những người luôn luôn chê bai chỉ trích người theo tôn giáo khác
với mình là do lòng bất an nơi họ phát sinh từ bốn thứ che chướng nói
trên.
Những điều chúng ta thực hành trở nên tự nhiên không chút cố gắng nên
các hoạt động của chúng ta trở thành đơn giản thoải mái và các điều ham
muốn tự chúng tan biến. Đức Lục Tổ Huệ Năng thường dạy: “Thường xét
lỗi mình, không biết lỗi người” là nhấn mạnh đến sự không câu chấp,
không chê bai lỗi người vì khi cho mình thánh thiện và kẻ khác tội lỗi là
sự biểu lộ những ham muốn thầm kín hay những sự che đậy lỗi lầm của
mình. Nói theo danh từ phân tâm học, đó là sự phóng chiếu (projection):
thấy người khác có những thói hư tật xấu mà mình muốn làm hay đang
làm.
Khi thoải mái được với những người và vật chung quanh thì ta không còn
mất thì giờ và sức lực và những sự chống đối, chê bai, tức giận và hận thù
vô ích phát xuất từ sự chấp ngã: cho mình đúng và người khác sai. Nhờ
thế, chúng ta có nhiều thông minh, năng lực và thì giờ trong việc làm tất
cả những gì tốt đẹp cho bản thân và cho người khác mà không chút vướng
mắc.
Như thế, “Hãy ngưng mọi hoạt động” không phải là ngồi yên đừng làm
gì cả hay phải làm cái việc không làm gì cả. Ý nghĩa chân thật câu ấy là
chúng ta làm việc với tâm thanh thản tự nhiên thong dong tự tại trong đời
sống hàng ngày. Các hoạt động, các việc làm đều diễn ra một cách thoải
mái tự nhiên. Lòng chúng ta không còn dấy khởi lên những ham muốn
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gây xáo trộn cho mình và cho người. Đó là tính cách Vô Hành (không
làm gì cả) trong mọi hành động, tính cách Vô Dục (không mong muốn gì
cả) trong mọi mong ước làm những gì tốt đẹp cho cuộc đời.
Khi tâm quay về với trạng thái tự nhiên đó thì các ý tưởng mặc tình kéo
đến rồi kéo đi như thủy triều dâng lên rồi hạ xuống, lòng ta không chút
xao động dù chẳng cố ý kềm giữ cho tâm yên tĩnh. Tâm ấy buông xả, linh
động, trong sáng, chiếu diệu vô cùng. Được như thế tức là hành trì giới vô
phân biệt hay Mật giới trong mỗi giây, mỗi phút.
11. Kẻ nào đã buông bỏ sự ham muốn
Và không còn bám víu vào đâu,
Thì thấu suốt được ý nghĩa đích thực
Các lời dạy trong kinh điển.
Các ham muốn của con người chung quy chỉ là những sự bám vào những
thứ làm cho cái ngã mình phồng lớn lên qua cách suy nghĩ hay qua tương
quan với những người khác. Khi tâm tự mình thấy những điều ấy là không
cần thiết nên tâm tự nhiên buông xả không dính mắc vào những ham muốn
và những ý tưởng cùng cảm xúc xuất hiện nơi ta thì ý nghĩa của kinh điển
tự nhiên hiện ra rõ rệt. Lời kinh không còn là chữ nghĩa mà là kinh nghiệm
sống động. Lúc đó, tất cả mọi sự vui, buồn, thương, ghét, thân, thù, ham
muốn, ước mong tự chúng trở lại trong trạng thái ban sơ.
Những cảm xúc, những dục vọng mãnh liệt đó chỉ là một nguồn năng
lựợng mà tự bản chất là trong sạch, đẩy chúng ta tiến bước trên con đường
an lạc. Chúng ta trực nhận “phiền não tức Bồ đề, vô minh tức giác ngộ”
mà không qua một lời giải thích nào cả. Mỗi lời trong kinh chư Phật giảng
dạy là mỗi lời tự cõi lòng trong sáng mình phát ra.
Người Phật tử sống trong cuộc đời, có trách nhiệm với bản thân, gia đình,
cộng đồng, xứ sở và nhân loại thì luôn luôn mong muốn làm những điều
tốt đẹp cho mình và cho người như lời Phật dạy trong kinh Kiên Chính:
Khi còn nhỏ thì chăm lo học hành, khi lớn lên thì học nghề hay. Sau đó
lập gia đình, sống đời hạnh phúc, thương yêu chồng vợ, nuôi dưỡng con
cái, phát triển sự nghiệp và đóng góp vào các việc ích lợi chung. Điều
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quan trọng là làm thế nào mình làm được mọi chuyện cần thiết mà lòng
luôn luôn an vui, hạnh phúc.
Thực hiện mọi thứ bằng cái tâm Vô Tâm, làm những việc cần thiết với sự
Vô Hành, thương yêu cuộc đời, mong muốn làm mọi điều tốt lành cho họ
với tâm Vô Dục thì đó là chúng ta thực hành đạo Phật, đạo giác ngộ, đạo
an vui tỉnh thức trong cuộc đời. Nói như Thiền Sư Trúc Lâm: “Sống đời
tỉnh giác và đem ánh sáng giác ngộ mà chiếu vào cuộc sống hằng ngày.”
Nói khác đi, khi ta nhìn cuộc đời bằng con mắt trí tuệ, con mắt của sự hiểu
biết chân thật, thì mọi thứ hiện ra tánh trong sạch và rỗng lặng tự nhiên
của chúng như theo lời đức Phật dạy trong kinh điển.
12. Trong Đại ấn, tất cả tội lỗi điều cháy tiêu.
Trong Đại ấn chúng ta được giải phóng
Khỏi ngục tù của thế gian này.
Đó là ngọn đuốc Pháp tối thượng
Mà kẻ nào không tin là kẻ dại khờ
Vì luôn phải chìm dắm
Trong đớn đau và khốn khổ.
Ngục tù của thế gian này là cái ngã phình lớn của chúng ta do những ý
tưởng và cảm xúc xây thành tường, cột và mái do chúng ta bám vào chúng
nên chúng mãi mãi có mặt. Khi tu tập và thấu suốt cái ngã vốn không thì
chúng ta không ngăn chặn ý tưởng hay cảm xúc khi chúng xuất hiện. Làm
như thế là vô ích vì không thể nào làm được ngoại trừ cố tình làm cho đầu
óc mình tê liệt, mê mờ. Điều chúng ta thực hành tốt đẹp khi tu tập là nhận
biết rõ ràng mà không dính mắc với bất cứ ý tưởng nào để tâm mình lúc
nào cũng trong sáng và linh động.
Để nhấn mạnh điều tối quan trọng này, ngài Tilopa đã nói với người đệ tử
thân thiết Naropa bên bờ sông Hằng Hà năm xưa khi dạy về tinh yếu của
Diệu Pháp Đại Ấn:
“Không phải các tướng trói buộc con trong Luân hồi
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Chính sự dính mắc vào chúng đã trói buộc con
Chính sự dính mắc đã tạo cho con cái ảo tưởng
Con là Naropa.”
Chúng ta cũng như thế đó, dính chặt với những ý tưởng, những vui buồn
thương ghét đến và đi, để chỉ thấy mình chỉ là một cái tôi nhỏ bé, không
thể tiếp xúc được với cái rộng lớn bao la, cái tự do vô cùng.
Thiền sư mật giáo Kong Ka nói đến năm ví dụ để diễn tả kinh nghiệm thật
sự về Đại Ấn:
Một trạng thái bao la như hư không vô tận.
Sự tỉnh giác rộng khắp như đại địa.
Tâm kiên cố vững vàng như ngọn núi.
Tánh thấy biết chân thật hay Tánh Giác tự thấu suốt trong trẻo và tỏa
chiếu như một ngọn đèn.
5. Thức thuần trong sạch, trong vắt như pha lê và không có tư tưởng phân
biệt.
1.
2.
3.
4.

Ngoài ra, kinh nghiệm Đại Ấn cũng có thể diễn tả qua các sự so sánh như
sau:
 Như một bầu trời không mây, các hiện tượng không ngăn ngại hay sự
sự vô ngại.
 Như một đại dương yên lặng, không sóng, tâm vững chãi và không có
các ý tưởng phân biệt.
 Như một ngọn đèn sáng trong đêm không gió, thấy biết thì trong trẻo,
tỏa sáng và vững chắc.
Khi tâm an vui, rỗng lặng, trong sáng xuất hiện thì tình thương yêu bừng
dậy đưa chúng ta đến chốn hạnh phúc rộng lớn bao la. Chính năng lượng
mãnh liệt của tình thương yêu, của sự hiểu biết chân thật, của nguồn hạnh
phúc tràn đầy đó chuyển hoá tất cả những khổ đau, những lo sợ, những
ám ảnh tội lỗi thành nguồn năng lượng trong sáng tự nhiên ban đầu.
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Do đó, khi tâm giác ngộ hưng khởi thì lập tức mọi điều xấu xa của tâm
phân biệt đều tự chúng tiêu tan nên mới nói “tất cả mọi tội lỗi đều cháy
tiêu”. Lúc đó, bao nhiêu giận hờn, lo sợ, thù hận, tức tối, bực bội, sợ hãi,
sầu não bao vây lấy ta tạo thành một ngục tù khổ đau trong thế gian này
tự chúng tan biến đi thành nguồn năng lựợng trong lành nên ta thoát khỏi
ngục tù phiền não.
Chân lý đó là ngọn đèn tỏa sáng cao quý nhất mà mỗi chúng ta nên trở về
để thực hành sự chân thật tối thượng nếu chúng ta không muốn cứ mãi
mãi quanh quẩn trong chốn ngục tù luân hồi khổ đau miên viễn.
13. Trong nỗ lực giải phóng mình ra khỏi phiền não,
Chúng ta cần nương vào một vị Thầy.
Khi tâm nhận được những ân phước ngài ban
Thì con đường giải thoát đã ở ngay bên mình.
Đại Ấn tuy nghe thật dễ hiểu nhưng thật khó làm. Do đó, chúng ta cần
phải nương tựa vào một vị thầy thực sự có kinh nghiệm để chỉ dẫn cho
mình thực hành thành công và nhất là tránh bị sai lạc.
Những người không theo đạo Phật thì không có cơ hội học hỏi về đạo
Phật. Ngay chính nhiều người Phật tử thường nói “tu tại tâm” rồi từ đó ở
nhà, không đi chùa tụng kinh hay nghe giảng, không tìm đến các vị thầy
để học đạo. Tuy nói tu tại tâm nhưng họ chẳng biết thực sự tâm là gì. Họ
không biết rõ về Phật pháp, sống trong sự bất an hay phiền não mà không
biết mình đang bỏ qua một cơ hội quý báu khi mình đang có duyên may
là một người Phật tử.
Người Phật tử là người quay về nương tựa ba viên ngọc quý mà chúng ta
thường nói là quy y Tam Bảo hay quy y Phật, Pháp và Tăng. Phật là vị
thầy chỉ cho mình con đường của sự thấy biết chân thật và giải thoát khỏi
các sự khổ đau. Pháp là cách thực hành để có được tình thương yêu, sự
hiểu biết và nguồn hạnh phúc rộng lớn bao la. Tăng là các vị tu hành
hướng dẫn những người tu tại gia để tạo thành một cộng đồng an vui và
giải thoát.
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Điều quan trọng hơn nữa, khi thực hành đạo Phật trong đời sống hàng
ngày, chúng ta khám phá ba viên ngọc quý, Tam Bảo, nơi chính mỗi chúng
ta: Phật là tánh rộng lớn tràn đầy khắp vũ trụ, vĩnh viễn có mặt, không có
sanh ra và chết đi. Pháp là lòng thương yêu, sự hiểu biết chân thật và
nguồn hạnh phúc vô biên. Tăng là sự biểu lộ tình thương yêu, sự hiểu biết
chân thật, sự thông minh bén nhậy, sự tỉnh thức trong sáng, lòng bao dung
trong cuộc sống hàng ngày.
Muốn sống với ba viên ngọc quý đó thì chúng ta nỗ lực tìm thầy học đạo.
Những vị đã có kinh nghiệm chân thật sẽ chỉ cho ta con đường an vui hạnh
phúc. Chúng ta nương tựa nơi bậc đạo sư và cầu mong sự chỉ dạy của các
ngài. Nhờ sự gia trì và dẫn dắt của các ngài, chúng ta chắc chắn sẽ mở
cánh cửa an vui kỳ diệu của đời sống.
14. Mọi thứ trong thế gian này thật vô nghĩa,
Chúng chỉ là những hạt giống phiền muộn.
Các lời dạy hẹp hòi chỉ đưa đến vọng động,
Chúng ta chỉ nên noi theo những lời dạy rộng lớn.
Khi còn sống trong thế giới mê vọng, tất cả mọi thứ ta thấy, nghe, nếm,
biết, tất cả những điều chúng ta theo đuổi thực hành, tất cả những niềm
thương nỗi hận chỉ là những sự đối đãi nơi tâm phân biệt mà phát sinh.
Chúng không chỉ là vô nghĩa hay phi lý mà còn tạo ra bao nhiêu khổ đau,
phiền muộn nơi chúng ta. Đó là sống trong vô minh.
Khi tâm mê mờ, trí óc chúng ta lúc nào cũng phải bám vào một thứ gì đó
dể chúng ta giải trí vì chúng ta sợ phải đối diện với thời gian trôi qua mà
ta không có cái gì để nhớ, thương, giận, ghét, suy nghĩ hay lý luận. Chúng
ta sợ sự trống vắng mà ta gọi là sự cô đơn lạnh lùng hay cái tâm trống
rỗng hay hư vô. Khi chúng ta cho mình một dịp ngồi yên lặng để nhìn vào
tâm của mình, chúng ta sẽ thấy hết ý tưởng này đến ý tưởng khác kéo đến,
chúng gồm đủ thứ thuận nghịch, hòa hợp hay mâu thuẫn với nhau làm
khơi dậy không biết bao nhiêu những cảm xúc đối nghịch ưa ghét, thân
thù. Lúc đó, ta thấy rõ trò chơi vô ích của trí óc mình, luôn luôn trốn tránh
hiện tại bằng cách chạy theo những chữ nghĩa, những lời nói, những kỹ
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niệm trong quá khứ hay những mơ ước tương lai để có những rung cảm
giúp cho ta thấy mình đang sống như triết gia người Pháp René Descartes
đã nói “tôi suy tư vậy tôi hiện hữu”. Cũng như thế, khi để lòng mình rung
lên những điệu buồn, vui, thương, giận từ quá khứ kéo về hay từ nghĩ đến
tương lai, ta thấy mình đang “sống”, đang có mặt trong cuộc đời.
Trong thâm tâm có thể chúng ta đã biết chúng không thật có - không bền
chặt, xuất hiện theo nhân duyên - nhưng chúng ta cứ bám vào mà sống từ
ngày này qua ngày khác, chúng ta không còn một sự lựa chọn nào hơn vì
chúng ta đã bị thói quen vây chặt, như một người nghiện rượu hay ma túy,
dù muốn bỏ vì biết nó tai hại mà cũng không được. Cuộc sống kéo dài
mãi như thế ấy thật vô nghĩa. Chúng ta đều biết những điều chúng ta tôn
thờ hay ghét bỏ, những điều chúng ta yêu quý hay khinh chê đều là những
hạt giống mọc lên từ những lo sợ, ham muốn, tức tối, hận thù nằm sâu
trong lòng mình. Những thứ ấy dần dần tạo ra những áp lực bên trong gây
ra những khổ đau, phiền não mà ta muốn loại trừ chúng. Những lời chỉ
dẫn hẹp hòi thường thúc dục ta thực hành sự giải quyết tạm bợ, như bám
vào những chữ nghĩa, hình ảnh hay những tưởng tượng, tạo thêm nhiều
xáo trộn trong lòng mình.
Nếu chúng ta thực hành một cách tu tập nào đó mà thân thể chúng ta đau
yếu, trí óc chúng ta mê mờ làm chúng ta không còn phân biệt được đâu là
sự thật và đâu là ảo tưởng, lòng chúng ta khi vui lúc buồn bất thường,
không còn hiểu biết được cái đúng là đúng, sai là sai, hay là hay, dở là dở,
làm cho người người trong gia đình khổ đau vì chúng ta hay vin vào cớ
mình tu hành để lấn áp họ, để tỏ quyền uy của mình thì đó là thực hành tu
tập sai lầm hay hẹp hòi.
Để tránh khỏi vòng luẩn quẩn đó, khi thành tâm học đạo, chúng ta phải
tìm đến sự giảng dạy rộng lớn chân thật hầu siêu vượt lên mọi sự đối
nghịch vốn là đầu mối của khổ đau.
15. Cái thấy biết của bậc Nhân vương
Là siêu vượt lên mọi nhị nguyên đối đãi
Sự thực hành của bậc Vương giả
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Là chiến thắng sự không quên lãng trong đời sống
Và con đường của chư Phật
Là thực hành điều Vô hành
Những ai đi trên Đường đó
Thì đạt được Phật quả.
Một vị minh quân ở trên nhìn xuống thấy bao nhiêu đình thần, thê tử, quân
dân ở các cấp bậc khác nhau, có nhiều ý kiến hay tình cảm khác nhau
nhưng tất cả đều được nhà vua xem như người dân trong nước mình. Cũng
như thế ấy, các ý tưởng, các tâm tư vui-buồn-thương-ghét dù khác dù đối
nghịch nhau nhưng chúng cũng đều phát xuất từ tâm, không có gì khác
biệt. Khi giận ai thì chúng ta gán mọi điều xấu xa cho họ, khi hết giận
chúng ta lại nghĩ mọi thứ tốt lành về họ. Khen cũng từ tâm mình, chê cũng
từ tâm mình nhưng khen chê đã tạo ra bao nhiêu buồn vui trong cuộc sống
hàng ngày của mỗi chúng ta. Nếu cứ dính mắc vào những sự đối nghịch
ấy thì mình phải luân chuyển mãi trong chốn luân hồi. Chỉ còn cách siêu
vượt lên mọi sự đối nghịch là con đường giải thoát.
Siêu vượt lên mọi sự đối nghịch không phải là bịt tai, nhắm mắt, không
phân biệt được hay, dở, đúng, sai. Ngược lại, ta nhận rõ ràng mọi thứ
đúng, sai, hay dở nhưng không dính mắc vào sự phân biệt đó thì tâm luôn
luôn thong dong như bậc Minh Quân từ ngôi cao nhìn xuống thần dân và
thoải mái với tất cả dù tánh tình, dáng vóc họ khác nhau.
Muốn được như thế thì chúng ta luôn luôn sống với tâm tỉnh thức, đừng
để cho sự lãng quên kéo mình dính mắc vào những ý tưởng hay tâm tư
đối nghịch, tạo nên sự xáo trộn trong lòng. Tuy nhiên, khi thực hành các
điều ấy, chúng ta thực hành một cách thoải mái tự nhiên như chẳng thực
hành điều gì cả. Tất cả chư Phật đều sống với tâm giác ngộ chân thật một
cách tự nhiên không chút cố gắng. Nếu ta thực hành được như thế là sống
với Phật tánh luôn luôn có mặt và tỏa sáng. Đó là con đường Vô Hành
vậy, và sự đạt được quả giác ngộ nơi đây là chẳng đạt quả gì cả vì Phật
tánh vốn có sẵn nơi ta, đâu có phải thứ gì ta được thêm khi thực hành sự
tu tập.
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Nói khác đi, đó là chứng quả vô chứng như đức Phật Thích Ca đã dạy
chúng trong kinh Kim Cang:
“Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật:”Bạch Thế Tôn, Như Lai có chứng đạo quả
Vô Thượng Bồ Đề không?” Đức Phật dạy:” Tu Bồ Đề, Như Lai không có
một chút gì là đặng đạo quả Vô Thượng Bồ Đề cả.”
Biết được rõ và sống thật sự với điều hiểu biết chân thật ấy mới thật sự là
giác ngộ. Do đó, những ai tự xưng mình là chứng đắc tức là người đã lạc
lối, là kẻ đã đi ngược con đường giải thoát. Đó là điều quan trọng nhất
trong sự tu tập mà đức Phật dạy chúng ta phải luôn luôn nhớ cùng nhắc
nhở cho nhau để khỏi lầm đường lạc lối và khỏi bị người khác lừa gạt khi
họ tự xưng mình là Trời, Phật hay Thánh.
16. Thế giới vô thường này như ma trơi, như mộng huyễn,
Bản chất của nó vốn thật không có.
Hãy từ bỏ nó cùng xa lìa quyến thuộc,
Cùng cắt đứt những ràng buộc của tham lam, thù hận,
Mà thực hành thiền quán nơi chốn núi rừng.
Nếu ta ở trong trạng thái buông xả thoải mái
Không cần chút nỗ lực nào
Mà an trú trong “trạng thái tự nhiên”
Thì ta sẽ chóng đạt được Đại ấn
Và chứng được quả vị Vô Chứng.
Những gì chúng ta nhìn thấy trước mắt thật sự chỉ là do nhiều thứ nương
tựa vào nhau mà có. Như một cục sắt khi nhìn qua kính hiển vi điện tử ta
sẽ thấy nó chỉ là những đám nguyên tử chuyển động và nằm cách xa nhau.
Nếu nhìn được sâu hơn nữa, các hạt nguyên tử đó cũng lại do nhiều hạt
điện tử kết hợp, những hạt điện tử này biến hiện trong tốc độ chớp nhoáng
như ma trơi. Do đó, mọi cái thấy biết của chúng ta về thế giới quanh mình
thật ra chỉ là những hình ảnh tạm bợ không thật, mà các nhà vật lý lượng
tử ngày nay cho thấy thật đúng như “như mộng, như huyễn, như bọt nước,
như điện”.
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Các yếu tố vật chất hay tinh thần trong khắp vũ trụ xuất hiện do thuận
duyên mà kết hợp lại. Khi các yếu tố thuận duyên ấy không còn, chúng sẽ
tan rã để rồi kết hợp với các thành phần khác để thành hình những thứ
khác. Và cứ tiếp tục như thế mãi mãi không ngừng. Ngay những điều
chúng ta thương yêu hay ghét bỏ, chúng cũng chuyển biến không ngừng.
Nếu ta bám víu vào các điều ấy để làm lẽ sống cho mình thì chúng ta sẽ
bị xoay chuyển hoài trong kiếp sống khổ đau.
Khi nhìn rõ như thế thì lòng ta dâng lên niềm tha thiết ước mong lên đường
học đạo. Nếu là kẻ xuất gia thì ta đã từ bỏ cuộc sống bình thường, sống
cuộc đời thanh tịnh và bình dị chốn Già Lam, chốn chùa chiền thực hành
tu tập. Còn nếu là Phật tử tại gia thì ta phải hiểu rõ lời nói trên không phải
thúc dục chúng ta xa lánh cuộc đời mà hãy thực hành sự tỉnh thức trong
đời sống hàng ngày để thấy rõ thật tướng của vạn vật. Và “Từ bỏ quyến
thuộc” nơi đây là cắt dứt những sự dính mắc ràng buộc của thương ghét
để lòng mình được thanh thản chứ chẳng phải xa lánh hay trốn chạy những
người thân của mình.
Điều này đã được chính vị đại sư Mật tông Milarepa, khi hướng dẫn cho
một người nữ Phật tử tên là Nyama Paldarbum thực hành Đại Ấn. Câu
chuyện này đã được kể ở Chương 1 - Phần Dẫn Nhập, xin được ghi lại
một lần nữa ở đây. Sau khi nghe ngài giảng về Phật pháp và cách thực
hành, cô Nyama phát lòng kính tín sâu xa và quỳ xuống đảnh lễ ngài
Milarepa và xin được làm đệ tử để học đạo. Tuy nhiên, ngài Milarepa trả
lời:
“Dù con thành tâm muốn học Đạo nhưng điều ấy cũng chưa đủ để con bỏ
hết mọi hoạt động trần thế. Muốn thực hành tu tập, con phải noi theo
gương của ta không chút xao lảng.”
Cô Nyama mới trình lên vị thầy những khó khăn trong đời sống:
“Mỗi ngày con phải làm công việc tiếp nối không ngừng. Ban đêm con
ngủ say nhanh chóng. Từ sáng đến tối con là nô lệ cho cái ăn và cái mặc.
Con không có cơ hội nào để thực hành Phật pháp.”
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Ngài Milarepa dạy:
“Cuộc sống kế tiếp còn cách xa với cuộc sống này. Con chuẫn bị cho cuộc
hành trình này với thức ăn và áo quần hay sao? Cách chuẫn bị cho cuộc
hành trình này là phải nhiệt tâm tu tập.”
Cô hiểu về sự khổ đau bất tận của con người qua nhiều kiếp và đã được
vị đạo sư khuyến khích tu tập để có được những điều tốt đẹp của sự thấy
biết chân thật và sống tràn đầy hạnh phúc trong kiếp này cùng các kiếp
sau. Cô suy nghĩ và trình bày:
“Con chưa chuẫn bị gì cho đời sau của con cả. Từ nay trở đi con phát
nguyện nỗ lực tu tập.”

Vị đạo sư Milarepa dạy:
“Nếu thực hành tu tập, con không cần phải từ bỏ gia đình. Tuy nhiên, con
cần thực hành thiền định trong mọi lúc. Con không cần đi vào sơn thất.
Nếu con thực hành như thế, con có thể sống với gia đình.”
Ngài cũng chỉ rõ thêm cách thực hành cho một người cư sĩ tại gia như sau:
“Con không cần thay đổi tên họ, con không cần xuống tóc. Người cư sĩ dù
trên đầu vẫn còn để tóc cũng vẫn đạt được Phật quả.”
Trong khi ngài dạy về cách tu tập, cô Nyama hỏi: “Con nên thực hành
thiền định ra sao?”
Ngài Milarepa đáp: “Hãy để tâm con nghỉ ngơi và nhìn vào nó, tâm không
có trung tâm hay biên bờ.”
Khi tâm ta quen sống với thoải mái tự nhiên không chút cố gắng nào thì
đó là sống với tâm giác ngộ, là sống với Phật tánh vốn luôn luôn có mặt
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nơi chúng ta mà trước đây vì quên lãng chúng ta không biết đến. Cho nên
gọi là chứng được quả Vô Chứng.
Nơi đây ngài Tilopa lại nhắc nhở chúng ta ý nghĩa chân thật của giác ngộ
là sống với tâm chân thật có sẵn nơi mình chứ chẳng phải đạt lên một tầng
cao hơn, được một cái gì thêm từ bên ngoài như chúng ta thường nghe có
người thực hành tà giáo đi “truyền tâm ấn” cho kẻ khác mà chính người
nhận cũng không biết với mục đích gì! Vì thế, ngài nói chứng cái không
chứng gì cả.
17. Khi cắt rễ của cây
Thì lá cây sẽ héo
Khi cắt rễ vọng tâm
Thì luân hồi sẽ rơi rụng.
Ánh sáng bất cứ ngọn đèn nào,
Cũng tức khắc làm tan biến
Bóng tối trong muôn ngàn kiếp.
Ánh sáng mạnh mẽ của tâm tỉnh thức
Chỉ lóe lên là tiêu hủy bức màn vô minh.
Pháp môn Tâm Địa là đốn trừ vô minh tại gốc vì khi chúng ta trở về với
chân tâm của mình thì như căn nhà được thắp sáng, bóng tối liền tan biến
đi dù bống tối đã có mặt trong bao nhiêu thế kỷ. Khi sự tỉnh thức có mặt,
sự thấy biết trực tiếp hiện hữu thì bao nhiêu sự dính mắc thường ngày tạo
nên khổ đau cũng tan biến ngay.
Diệu Pháp thực hành nơi đây nhằm cắt ngay cội rễ của vô minh, của sự
thấy biết sai lầm chứ không đối trị với cành lá mọc lên từ cội rễ vô minh.
Sống tỉnh thức và thấy biết chân thật, sống với tâm giản dị, trong sáng, tự
nhiên là cắt đứt tất cả mọi sự thấy biết sai lầm từ gốc rễ. Khi tâm luôn
luôn trong sáng, bén nhạy, tỉnh thức thì cái tâm mê mờ không còn có mặt.
Chúng ta không còn bị lôi cuốn vào trò chơi vô ích của tham lam, hận thù,
khen mình, chê người, không còn phải mất thì giờ và năng lực trong những
cuộc cãi vả với mình và với người để tự cho mình hay, người khác kém
hay ngược lại, dày vò chính mình vì những lỗi lầm có thật hay tưởng
tượng.
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Khi tâm thoải mái, trong sáng, linh động thì ta nhìn thấy, nhận biết mọi
thứ xuất hiện mà không bị lôi kéo hay không sợ hãi chống đối thì bao
nhiêu sự thấy biết sai lầm tự nó tan biến như khi cây bị đốn rễ thì cành lá
tàn úa. Nói một cách cụ thể hơn, khi không đổ dầu xăng vào máy thì máy
hết hoạt động.
18. Kẻ nào còn dính mắc vào tâm
Thì không thấy được chân lý vượt ngoài tâm.
Kẻ nào nỗ lực tu tập
Thì không thấy được chân lý vượt ngoài sự tu tập.
Để biết được điều vượt ngoài tâm và sự tu tập
Thì hãy cắt sạch mọi gốc rễ của tâm
Và nhìn mọi vật bằng con mắt trần trụi.
Như thế ta sẽ thoát được sự dính mắc vào tâm phân biệt
Và an trú trong sự thoải mái tự nhiên.
Chữ tâm nơi đây nói về tâm mê mờ trong đời sống hàng ngày. Từ cái tâm
mê mờ đó mà chúng ta nghe, thấy, nhận biết, phân biệt, phê phán rồi lại
dính mắc trong những cái thấy biết phân biệt đó. Như khi thấy nét mặt
người nào ta không thích thì cảm giác khó chịu xuất hiện. Khi dính mắc
vào cảm giác khó chịu ấy thì lòng ta sinh ra bực bội không yên. Những sự
phân biệt cùng các tâm tư được khơi dậy ấy xuất hiện theo những yếu tố
kết hợp vào nhau, nương tựa và nhau mà thành, sau đó chúng lại tan biến
đi. Chúng ta lại dính mắc vào những ý tưởng cùng tâm tư nơi tâm, cho đó
là con người thật sự của mình nên không biết được chân lý vượt ra ngoài
cái tâm giới hạn, nhỏ bé đó.
Trong sự tu tập cũng thế, chúng ta ban đầu chú trọng đến nội dung tu tập
nhờ đó chúng ta có những kinh nghiệm an lạc. Dần dần sự tu tập trở thành
một thói quen, chúng ta lại dựa vào năm tháng, dựa vào kỹ thuật thực
hành, dựa vào các lễ nghi mà tự thỏa mãn cho sự thành đạt của mình.
Trong chốn Thiền môn, sơ tâm, tâm ban sơ cầu đạo, được đề cao hơn hết,
vì đó là sự nhận biết rõ ràng mình mong cầu học đạo, không cho mình đã
có quả vị, đã có sự chứng đắc nào. Tâm ban sơ lúc nào cũng linh động
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trong sáng, cũng khiêm tốn hài hòa, cũng thấy biết chân thật, cũng rộng
mở để đón chờ không chút ngăn ngại. Tâm ban sơ chính là tâm chân thật.
Sự tu tập dĩ nhiên là cần thiết, nhưng nếu bám vào hình thức mà quên đi
thực thể thì cuộc sống tu tập càng lâu càng trở thành chướng ngại cho
chính mình. Do đó, thiền sư mật giáo Kong Ka chỉ cho chúng ta cách thực
hành “cắt sạch mọi gốc rễ của tâm, và nhìn mọi vật bằng con mắt trần
trụi” qua sự thực hành buông xả thân thể trong mọi hoạt động như sau:
 Giữ thân buông xả và nhẹ nhàng trong các hoạt động hàng ngày. Những
hoạt động cần được thực hành một cách từ tốn, buông xả, thư giãn, tự
nhiên và tự phát.
 Giữ thân buông xả và nhẹ nhàng làm cho sự tỉnh giác sáng chiếu nên
hoạt động thêm chính xác. Nếu hoạt động mà thân thể trì độn hay thiếu
nhạy bén là sai lầm.
Chính nhờ thân thư giãn mà tâm thư giãn theo hay ngược lại.
19. Đừng lấy gì và cũng đừng bỏ gì cả
Mà chỉ cần ở trong trạng thái tự nhiên,
Vì Đại ấn vượt qua mọi sự chấp nhận hay khước từ,
Vì thức A Lại Da là không sinh,
Nên không thể bị ngăn che hay làm ô nhiễm.
Nếu ta an trú trong chốn Vô sinh
Thì tất cả mọi sắc tướng đều tan trong Pháp tánh.
Và mọi thứ chấp ngã cùng lòng kiêu hãnh
Cũng tan biến vào chốn hư không.
Sống là có sự tương quan trong cuộc đời. Có sự tương quan là cho hay
nhận những thứ liên hệ đến vật chất, tình cảm hay tinh thần. Người tu tập
không thoát ra ngoài mối tương quan cho-nhận đó. Điều khác biệt nơi đây
là người tu tập dùng sự tương quan đó như là một phương tiện lành và
khéo (thiện xảo) để giúp chính mình nhận rõ các phản ứng bên trong khi
có sự tương quan với thế giới bên ngoài.
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Chính qua sự tương quan đó mình hiểu rõ ràng trạng thái tâm thức của
mình hơn lúc nào hết: Gặp người này, thấy người kia, nói chuyện về vấn
đề này, nhận vật này, cho vật kia, mỗi mỗi đều có những phản ứng sâu xa
trong lòng mình.
Từ kinh nghiệm rõ ràng về những phản ứng vui buồn, sướng khổ đó mà
chúng ta biết rõ làm thế nào để cho tâm quay về với trạng thái tự nhiên để
được an nhiên tự tại. Muốn đươc như thế chúng ta phải trực tiếp kinh
nghiệm “sắc tức là không, không tức là sắc” trong kinh Bát Nhã. Làm sao
gặp gỡ mà không có sự gặp gỡ, làm sao cho mà không có người cho, nhận
mà không có kẻ nhận hay nói như kinh Kim Cang “Bố thí mà không thấy
có mình bố thí và người nhận bố thí” thì đó mới là công đức vô biên hay
đó chính là sự giác ngộ.
Tâm Phật, tâm chân thật là tâm an nhiên tự tại qua bốn mùa luân chuyển,
qua tất cả những thịnh-suy-được-mất, tâm hồn nhiên trong sáng linh động
uyển chuyển, là tâm không dính mắc trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Tâm
đó bình lặng vô cùng, chuyển động không giới hạn và rộng lớn vô biên,
tự do tuyệt đối và an vui vô cùng. Không thể dùng ngôn ngữ, dùng ví dụ,
dùng sự tưởng tượng mà biết được tâm đó. Do đó, ngài Tilopa nói “Đại
Ấn vượt qua mọi sự chấp nhận hay khước từ.”
Thức A-lại-da là thức căn bản và còn được gọi là tàng thức hay thức thứ
tám trong duy thức học. Thức này chứa đựng hạt giống của mọi sư trải
nghiệm trong đời sống mỗi người. Thức A-lại-da vừa là năng tàng, là túi
chứa tất cả mọi hạt giống, tức là mọi kinh nghiệm do mắt thấy, tai nghe,
mũi ngửi, miệng nếm, thân thể xúc chạm (là năm thức đầu), của thức thứ
sáu là ý thức là căn cứ phát sinh tư duy, tưởng tượng và nhận thức.
Tàng thức hay A-lại-da thức bị Mạt na thức (thức thứ bảy) chấp dính vào
và tạo ra một cảm tưởng sai lạc cho rằng mọi thứ thấy nghe là ta, mọi ý
tưởng khởi dậy là chính ta, mọi cảm xúc là chính ta, nên bị lâm vào “mê
hồn trận của ngã chấp” nên khổ hoài.
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Tất cả bảy cái thức trước tùy thuộc vào sự tiếp xúc với thế giới nội tâm
hay ngoại cảnh mà có, còn A Lại Da thức là cái thức ban sơ, tự nó có mặt,
không do ai tạo ra nên gọi là vô sinh, còn bảy thứ đầu là do nhân duyên
(nguyên nhân và điều kiện thuận nghịch) mà xuất hiện rồi biến đi, sinh
diệt không ngừng nên gọi là thấy biết do duyên khởi.
“Vì thức A Lại Da là không sinh,
Nên không thể bị ngăn che hay làm ô nhiễm.
Nếu ta an trú trong chốn Vô sinh
Thì tất cả mọi sắc tướng đều tan trong Pháp tánh.”
Khi chúng ta thực hành sống tỉnh thức và thấy biết rõ ràng thì Mạt na thức
mất dần sức mạnh dính vào và bao phủ thức A-lại-da để cho rằng mọi thứ
thấy nghe là mình. Đó là thực hành “an trú trong chốn Vô sinh”.
Khi ánh sáng tuệ giác tỏa chiếu thì Mạt na thức như đám mây mờ dần tự
nó tan biến và tất cả mọi thứ thấy nghe đều trở thành chân thật.
Về phương diện cụ thể, chúng ta có thể lấy ví dụ như sau. Khi một ý tưởng
khởi lên như “ta anh hùng” thì chúng ta dính mắc vào nó và đồng hóa ý
tưởng với cái tôi “mình là kẻ anh hùng”. Lúc đó một cảm giác vui sướng
xuất hiện làm ta thích thú. Kế tiếp một ý tưởng khác xuất hiện như “đời
sống thật cô đơn”, rồi mình chấp dính vào ý tưởng cô đơn đó. Ý tưởng
này khơi dậy một cảm giác buồn để rồi mình dính mắc và cảm thấy lòng
mình buồn man mác. Những ý tưởng xuất hiện khơi dậy không biết bao
nhiêu sự vui buồn nối tiếp.
Khi ta dính mắc vào các ý tưởng và các cảm xúc vui buồn đó nên không
thấy tánh chân thật hay tâm bản nhiên chân thật của mình vốn rộng lớn,
trong sáng, an bình, tĩnh lặng, linh động, tỏa sáng mà dù trong mọi hoàn
cảnh khổ đau não loạn, tánh chân thật ấy không bao giờ bị vẩn đục hay
che mờ. Như mặt trời luôn chiếu sáng trên không, dù trong cơn bão tố mặt
trời vẫn như thế ấy.
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Nói cách khác, trên bình diện tâm lý mà ta có thể quan sát một cách rõ
ràng, khi ta nhận biết những ý tưởng, những tâm tư vui buồn, thương ghét
đó với tâm trong sáng tỉnh thức thì chúng chỉ là những đóa hoa năng lượng
hiện ra, nở lớn rồi tan biến vào biển năng lượng nơi tâm ta. Chúng xuất
hiện như thế, có mặt như thế, rồi lại biến đi không còn dấu vết như thế,
không hơn không kém, không hay không dở, không thánh thiện không
phàm trần, không vô minh không chứng đắc, không cao cả không hèn
mọn, không đúng không sai, không tốt không xấu.
Do đó, tu tập không phải để “xuất hồn” bay đến một thế giới nào khác ở
ngoài không gian để sống với Trời, Tiên hay Phật. Kinh Lăng Nghiêm
dạy rõ những ham muốn gặp Phật gặp Trời hay Tiên đó là những nguyên
do gây cho chúng ta chấp dính vào những ảo giác rồi sùng bái những kẻ
tạo ra ảo giác là những người thực hành tà đạo. Cái thấy do vọng tưởng,
do ước mơ sai lạc, sẽ làm cho ta không còn biết rõ được những gì thật sự
xảy ra trong cuộc sống, chỉ là một sự trốn chạy vô ích, mơ mộng hão
huyền vì thế giới chân thật là thế giới chúng ta đang sống đây khi còn ở
trong kiếp sống con người. Nếu ta khước từ thế giới thực tại thì thế giới
thực tại không vì thế mà tan biến đi, nếu ta trốn tránh sự thật của đời sống
thì ta như một con đà điểu chui đầu xuống cát khi gặp sự bất như ý. Dù
chúng ta không muốn thấy sự bất như ý, sự bất như ý vẫn vây bọc quanh
ta. Tu hành là đối mặt để giải quyết những khó khăn đó chứ không phải
chạy trốn chúng.
Do đó, tu tập để sống tích cực hơn trong cuộc đời, thực hành sự thấy biết
chân thật để nhìn thấy những gì xung quanh ta không phải chỉ là những
thứ lạnh lùng, xáo động hay vô hồn do tâm mê mờ phản ánh. Khi tâm ta
đạt được sự thong dong thoải mái linh động tự nhiên của nó thì thế giới
thường ngày ta thấy, nghe, xúc chạm, nghĩ tưởng, tự nó mở bày sự mầu
nhiệm chân thật như lời bậc giác ngộ dạy trong kinh Hoa Nghiêm:
“Bồ tát biết tất cả cảnh giới trong thế gian là cảnh giới Như Lai. Tất cả
cảnh giới ba đời, tất cả cõi cảnh giới, tất cả pháp cảnh giới, tất cả chúng
sanh cảnh giới, cõi chân thật không sai khác cảnh giới, pháp giới không
ngăn ngại cảnh giới, thật tế không ngằn mé cảnh giới, hư không không
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hạn lượng cảnh giới, cảnh giới không có cảnh giới là cảnh giới Như Lai.
Cảnh giới của thế gian nhiều vô lượng thì cảnh giới của Như Lai cũng
nhiều vô lượng.”
Hay nói khác đi, tâm thanh tịnh chân thật của ta hướng đến đâu thì chốn
đó tỏ bày sự thanh tịnh chân thật tự nhiên của nó.
20. Sự Hiểu Biết Tối Thượng
Vượt lên mọi nhị nguyên đối đãi.
Hành Động Tối Thượng
Bao trùm mọi phương tiện lành khéo mà không dính mắc.
Sự Thành Tựu Tối Thượng
Là nhận biết điều có sẵn huyền diệu nơi ta mà không chút mong cầu.
Thiền sư mật giáo Kong Ka giải thích rõ ràng về sự thành tựu tối thượng
là nhận biết điều có sẵn huyền diệu nơi ta mà không chút mong cầu qua
ba kinh nghiệm chính khi thực hành Đại ấn là
đại An Lạc, Tỏa Sáng và Không phân biệt.
1. Trong kinh nghiệm Đại An Lạc, một số người cảm thấy một niềm an
vui lớn lao bao trùm toàn thân và không giảm bớt dù gặp nghịch cảnh
kéo dài, như khi sống trong vùng có khí hậu quá lạnh hay quá nóng.
Có người lại cảm thấy cả thân và tâm biến mất cùng lúc cảm nhận cực
kỳ vui vẻ và sung sướng và thường phá lên cười. Có người cảm thấy
tràn đầy năng lượng hứng khởi và hăng say, hay cảm thấy trạng thái
cực kỳ bình an, hài lòng và hạnh phúc. Sự xuất thần, trạng thái ngất
ngây kỳ diệu, có thể lớn lao và mạnh mẽ đến độ họ làm họ không còn
ý thức ban ngày và ban đêm.
2. Trong kinh nghiệm Tâm tỏa sáng hay Quang minh (clear light) thì
tâm thấy biết luôn tỉnh thức, linh động, thấy biết rõ ràng mọi thứ qua
cái thấy biết chân thật của “lý sự viên dung”.
3. Trong kinh nghiệm Không phân biệt, một số người cảm thấy các hiện
tượng, mọi thứ, đều rỗng lặng hay trống không. Họ trực nhận tánh chất
chân thật rỗng không của thế giới. Có những người lại kinh nghiệm
mọi hiện tượng là không có tự tánh, không có tính chất chắc nịch không
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thay đổi, hay cả thân và tâm là không thật sự có mặt như kinh nghiệm
trước đây. Có những người khác lại thấu suốt rõ ràng và cụ thể chân lý
về tánh không.
Thiền sư mật giáo Kong Ka nhắc nhở là tuy những kinh nghiệm trên thật
kỳ diệu nhưng không có kinh nghiệm nào được xem là hoàn hảo và trọn
vẹn. Do đó, người tu không bao giờ nên bám lấy chúng và sa đà trong
chúng.
Khi thấy rõ mọi hiện tượng bên trong và bên ngoài rõ ràng trong sự rỗng
không của chúng, sinh diệt trong chốn vô sinh của chúng, đến đi trong sự
bất động của chúng, đổi thay trong cái không thay đổi của chúng, hay dở
trong cái chẳng hay chẳng dở của chúng, dúng sai trong cái trong sạch tự
nhiên của chúng, thánh thiện tội lỗi trong cái chẳng bao giờ nhiễm ô của
chúng, yêu thương thù hận trong cái bình thản thoải mái của chúng, ham
muốn nhiệt cuồng trong cái buông xả trong sáng của chúng, đau đớn bức
bách trong cái bình lặng an nhiên của chúng thì lúc đó tâm ta đã vượt lên
mọi sự đối đãi. Đó là sự Hiểu Biết Tối Thượng.
Hành Động Tối thượng là hành động thoải mái thong dong, là hành động
đầy tự do sáng tạo, là hành động tự nhiên không chút giả tạo, là hành động
bao gồm mọi hoạt động chậm hay mau, giải trí hay làm việc, nghiên cứu
hay học hành, nghệ thuật hay khoa học, giáo dục hay chính trị, xã hội hay
kinh tế. Trong mọi sinh hoạt hàng ngày, khi tâm luôn luôn có sự thấy biết
chân thật, trong sáng, thoải mái, linh động mà thong dong thì tất cả những
hoạt động ấy là Hành Động Tối Thượng.
Sống cuộc đời như thế từ sáng đến tối nơi chốn chùa chiền thanh tịnh hay
trong gia đình hạnh phúc êm ấm, khi làm việc hay lúc tham dự các trò
chơi giải trí, lúc tụng đọc kinh điển hay khi lau quét sân nhà, lúc ngồi một
mình hay ở giữa chốn đông người náo nhiệt là sống với tâm chân thật tự
nhiên của mình, là sống với Phật tánh, là sống với Sự Chứng Đắc Tối
Thượng mà chẳng có gì gọi là chứng đắc cả, sống với cái huyền diệu bao
la chẳng chút mong cầu nó đến hay đi.
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Sự chứng đắc chân thật như thế thật giản dị và đơn sơ cho nên chẳng có
gì để gọi là chứng đắc. Cái tâm bình thường, tâm linh động và nhàn hạ là
tâm giải thoát, là tâm chân thật, là tâm Phật. Cho nên từ kinh A Hàm, Hoa
Nghiêm, Kim Cang, Bát Nhã, Lăng Nghiêm, Lăng Già, v.v... cùng các lời
dạy chân thật của chư tổ vì thương mến chúng ta, sợ chúng ta bị lầm đường
lạc lối nên luôn luôn nhắc nhở chúng ta khi tu tập, đừng dính mắc vào các
hình ảnh, các âm thanh, các mùi vị, các cảm giác, các ý nghĩ mà cho mình
đã chứng đắc.
Các vị tổ trong các tông phái Thiền, Tịnh và Mật tông thường nhắc nhở
người tu đừng mê mờ mà tự cho là mình chứng được gì, đã đắc được gì
khi tai họ nghe âm thanh (bất cứ một loại tiếng nào), thấy các hình ảnh
(bất cứ hình ảnh nào lớn nhỏ, đẹp xấu) lúc thức hay khi ngủ, lúc ngồi thiền
hay không. Các âm thanh, các hình ảnh trong trí ấy chỉ là do duyên hợp
mà có, xuất hiện rồi tan biến nên gọi là vô thường và vô ngã.
Trong Kinh Lăng Nghiêm, đức Phật dạy đừng bao giờ cho các ảo giác là
thật. Vì khi dính mắc vào sự thấy biết sai lầm các ảo giác (mà Kinh gọi là
Ngũ Ấm Ma) như ngồi thiền tâm không tỉnh thức thấy mình bay lên không
trung, thấy mình bay đến nơi này hay nơi khác mà gọi là “xuất hồn đi học
đạo”, thấy mình có phép thần thông (mơ thấy mình có thần thông và có
phép thần thông thật là hai điều khác xa nhau), rồi lòng mình nổi lên sự
kiêu hãnh là mình đã chứng đắc, và như thế là đưa mình vào con đường
tối tăm mù mịt không lối thoát, tự mình đi vào con đường khổ đau và dẫn
dắt kẻ khác đi vào con đường khổ đau, tự mình cắt đứt mạng mạch trí tuệ
để trôi nổi trong sáu cõi luân hồi, tự mình thực hành tà đạo theo như lời
dạy của đức Phật trong kinh Kim Cang:
“Nếu do sắc mà thấy ta
Do âm thanh mà cầu ta
Người ấy hành tà đạo
Không thể thấy Như Lai.”
Vì Như Lai là tánh thanh tịnh, là tâm bản nhiên trong sáng, là tánh thấy
biết chân thật an vui kỳ diệu của chư Phật cũng như của mỗi chúng ta chứ
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không phải những hình ảnh chợt đến chợt đi của các ảo giác vô thường
đó.
21. Khi mới thực hành sự tu tập,
Hành giả thấy tâm đổ ào ạt như thác nước.
Vào chặng giữa, tâm như sông Hằng Hà, chảy chậm rãi và êm dịu.
Và cuối cùng tâm là đại dương bao la,
Nơi đó Ánh sáng của Mẹ và Con hợp làm một.
Chúng ta đã bao nhiêu lâu quên lãng quê hương chân thật của mình, chúng
ta đã bao lâu lăn lộn trong những khổ đau sầu não, chúng ta đã bao nhiêu
lâu cứ lấy cái giả làm cái thật, cái buồn vui thoáng chốc làm ý nghĩa cho
cuộc đời mình, giờ đây chúng ta bắt đầu cất bước tìm về quê cũ, chốn bình
an chân thật. Sự thực hành sống đời tỉnh thức lúc đầu không phải dễ dàng.
Chúng ta ngồi thiền một chút thì có muôn ngàn ý tưởng kéo đến, thiền
hành một vòng thì đủ chuyện vui buồn quyện theo bước chân, lạy Phật vài
lạy thì đã thấy khó chịu, để ý vào hơi thở và việc làm thì phải cố gắng quá
nhiều, muốn thực hành hạnh từ bi nhưng lòng không nguôi cơn thù hận,
giận dữ, muốn thực hành giới luật nhưng những thú vui luôn luôn lôi kéo,
khi nghe lời dạy của các bậc thầy đạo hạnh thì nghĩ là tầm thường phải
tìm đến những người tự xưng mình là “kẻ khác người phàm” để tự hào
mình là đệ tử của những “Tiên, Thánh, Phật, Trời” vì họ cao quý và có
nhiều quyền năng hơn người trần và mình từ nay là đệ tử của họ. Như thế,
tâm ta đầy sự ham muốn đối nghịch nên lúc nào cũng đầy những ý tưởng
xung đột ồn ào như dòng thác đổ.
Thực hành tu tập một thời gian, ta thấy tâm mình êm dịu dần, không còn
bị những xung đột nội tâm xáo trộn như trước nữa. Chúng ta dần dần thấy
rõ mọi phản ứng của mình, mọi tâm tư của mình không chút che đậy hay
biện bạch. Chúng ta làm những công việc hàng ngày với lòng thư thái vui
tươi tự nhiên của tâm an lành, chúng ta hòa mình trong cuộc sống với tâm
trong sáng tỉnh thức. Tâm ta linh động, thoải mái và êm dịu như dòng
sông Hằng Hà trôi bình thản.
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Cuối cùng, ta trở về với tánh rộng lớn tự nhiên nơi mỗi chúng ta vốn bao
la như đại dương. Ánh Sáng Của Mẹ là ánh sáng của Phật tánh, còn được
gọi là tâm bản nhiên, luôn luôn tỏa chiếu nơi ta dù ta không hay biết. Ánh
Sáng Của Con là ánh sáng xuất hiện khi thực hành quán tâm tỏa sáng
trong lúc tu tập hàng ngày. Ban đầu hai thứ ấy còn xa cách, nhưng rồi với
tâm chân thành, với lòng kiên nhẫn, với sự thực hành không gián đoạn
sống đời an vui tỉnh thức, tự tại, thong dong, thấy biết rõ ràng chân thật
và tình thương rộng lớn của tâm từ, hai thứ ánh sáng nói trên hòa nhập.
Lúc ấy, tánh không hòa lẫn vào các hoạt động bình thường trong ngày.
Từ sự thực hành nói trên, người tu có niềm tin kiên cố nơi con đường giải
thoát chân thật:
 có lòng mong muốn làm lợi lạc cho người qua các hành động giúp đỡ
kẻ khổ đau mà lại sung sướng như họ ban ơn cho mình,
 có sự hiểu biết thông suốt mà lại có tình thương tự nhiên đối với những
ai không quan tâm đến điều này,
 có các bận bịu trong những sinh hoạt hàng ngày mà thấy thật thong
dong,
 có sự tuân giữ lề luật và đạo lý nhưng không chút khinh chê những
người làm điều tội lỗi, chỉ một lòng thương mến và mong cầu họ quay
về cuộc sống bình thường an ổn,
 có lòng mong cứu độ tất cả chúng sanh và cố gắng thực hiện trong khả
năng giới hạn của mình,
 có sự thực hành tu tập hàng ngày mà chẳng chút mong cầu chứng đắc,
 có sự thấy biết rõ con đường chánh tà nhưng vẫn luôn luôn mong cho
tất cả mọi người sớm quay về nương tựa Phật pháp để sống đời hạnh
phúc tuyệt vời trên con đường thực hành Đại Ấn,
 có sự thấy biết tường tận ba độc tham, sân, si vốn cùng nguồn với giới,
định và tuệ, kinh nghiệm rõ rệt tất cả mọi sự ham muốn dù cho mãnh
liệt đến đâu thì bản chất cũng chỉ là những dòng năng lựợng mạnh mẽ
trong lành và tất cả nỗi buồn phiền, sợ hãi đớn đau cũng chỉ là suối
nguồn của an vui vô bờ bến.

Đại Ấn Mahamudra
Sơn

63

Phụng

Lúc ấy, Phật tánh hiện tiền và xiềng xích của vô minh tự nó tan biến. Đó
là Ánh Sáng Của Mẹ và Ánh Sánh Của Con họp thành một. Đó là cảnh
giới chân thật của bậc: Tu như vô tu, chứng như vô chứng, thong dong tự
tại, vững chãi và vô cùng thảnh thơi.

Chương 4 - Phần thực hành cụ thể hằng ngày
trong bốn tuần Lễ
Thực hành những lời dạy của ngài Tilopa nói trên là thực hành Diệu Pháp
Đại Ấn trong đời sống hằng ngày để có được niềm hạnh phúc rộng lớn
trong đời sống hằng ngày. Bất cứ người theo tôn giáo nào cũng thực hành
được. Riêng đối với người Phật tử thì tùy theo tông phái mà thực hành
cho thích hợp.
Ngoài những hành trì thường ngày như lễ Phật, ngồi thiền, tụng kinh, trì
chú hàng ngày theo pháp môn của mỗi người như Tịnh Độ, Thiền hay Mật
Tông thì phần kế tiếp là áp dụng Diệu Pháp vào đời sống hằng ngày, tuy
rất giản dị nhưng kết quả vô cùng, đem lại nhiều an vui hạnh phúc và
thành công trong cuộc sống. Sống giản dị tỉnh thức từ giây phút này qua
giây phút khác tức là thực hành Diệu Pháp.
Như vậy, đối với người Phật tử, thực hành Đại Ấn chỉ là phần thêm vào
cho những sinh hoạt tu tập hằng ngày chứ không phải thay thế cho những
gì chúng ta đang thực hành. Do đó, những vị đang theo pháp môn Tịnh
Độ, Thiền hay Mật tông mà thực hành Đại Ấn thì gia tăng kết quả. Tụng
kinh, trì chú, ngồi thiền, thiền hành, lễ Phật, nếu lạy được 108 lạy thì càng
tốt, cùng áp dụng Diệu Pháp trong đời sống hàng ngày sẽ giúp ta mở được
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cánh cửa giải thoát và sống với niềm vui bao la chân thật của Tâm bản
nhiên tỏa sáng.
Những kết quả tốt đẹp xuất hiện khi thực hành Đại Ấn
Khi thực hành Đại Ấn thì các điều tốt đẹp như sau dần dần xuất hiện theo
mức độ tu tập:
1. Trạng thái Đại An Lạc hay Cực Lạc: Thân và tâm chúng ta bừng lên
một niềm vui lớn lao kỳ diệu chưa từng biết đến (Bliss). Niềm vui lớn
lao và sâu thẳm này, Đại An Lạc, Cực Lạc hay còn gọi là Niết Bàn, làm
toàn thân và tâm chúng ta tươi sáng, trong trẻo, hạnh phúc, an vui kỳ
diệu, tĩnh lặng nhưng linh động vô cùng. Trong niềm an vui lớn lao kỳ
diệu ấy, mọi sự đối nghịch đều tan biến và tự chúng chuyển thành
nguồn năng lượng trong lành và mạnh mẽ. Đó là kinh nghiệm về trạng
thái siêu việt (Transcending).
2. Rỗng không: Mọi dáng dấp, màu sắc, âm thanh, mùi vị, cảm giác do
xúc chạm, những ý tưởng, những tâm tư vui-buồn-thương-ghét xuất
hiện rõ ràng, chân thật, tràn đầy nhưng rỗng không và không chút dính
mắc. Ngay cả thân và tâm chúng ta, ta cũng thấy rỗng không và bao la,
không còn là một thân và tâm nhỏ bé cách biệt với vũ trụ rộng lớn.
Thân tâm ta và thế giới bên ngoài không còn là hai thứ riêng biệt mà
hai thứ cùng lúc có mặt trong cái Một không ngăn cách. Ta trực tiếp
kinh nghiệm Tánh Không của vạn pháp.
3. Tâm tỏa sáng: Tâm tỏa sáng nơi đây không phải là phát ra hào quang
cho người khác thấy. Tâm tỏa sáng là tự mình hay biết sự tỏa chiếu kỳ
diệu của tâm tỉnh giác. Trong tâm tỏa sáng đó, mọi thứ xuất hiện rõ
ràng, chân thật, riêng biệt, tự tại, rỗng không nhưng đồng thời cũng hòa
hợp, trong sáng, tĩnh lặng và linh động vô cùng. Đó là sự biểu lộ
(manifestation) cụ thể của trí tuệ Bát Nhã: Ta trực tiếp tiếp xúc với thế
giới thực tại mà không bị bức màn vô minh che phủ.
Điều quan trọng chúng ta cần nhớ là khi các trạng thái trên xuất hiện thì
chúng tự nhận biết lấy chúng, không có một cái tôi hay ngã nhận biết về
một đối tượng xuất hiện nơi tâm. Trong niềm vui rộng lớn, cái rỗng lặng
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bao la, sự tỏa chiếu của tâm tỉnh giác, cái tôi không còn nữa. Ngay cả khi
tâm chúng ta ở trong trạng thái trong sáng và linh động thì chỉ còn có sự
thấy biết thuần túy mà không có cái tôi (chủ thể) thấy biết một sự vật gì
(đối tượng).
Các điều tốt ấy có thể xuất hiện vài phút hay vài ngày khi ta để thân tâm
buông xả khi thực hành thiền hoạt động hay thiền tĩnh lặng. Điều cốt yếu
là đừng mong chờ chúng xuất hiện, đừng bám víu vào chúng khi chúng
có mặt, và đừng tiếc nuối khi chúng tan biến đi. Khi tâm ở trong trạng thái
chín muồi thì những điều tốt đẹp đó tự chúng xuất hiện: khi lái xe, lúc làm
việc ở sở, khi chạy bộ, lúc ngồi thiền, khi học bài, lúc chùi nhà cửa, khi
nói chuyện, lúc tụng kinh lễ Phật. Nếu ta không mong muốn tìm cầu thì
sự tốt đẹp mầu nhiệm đó tự chúng hiển bày, tự chúng biểu lộ:
“Sự chứng đắc tối thượng
Là thể hiện sự huyền diệu không chút mong cầu.”
Xin nguyện cầu chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng từ bi gia
hộ cho tất cả quý vị gia tăng tín, nguyện và hạnh để dũng mãnh đi trên
con đường Bồ Tát Đạo, thực hành Đại Ấn hầu khám phá được nguồn hạnh
phúc vô biên nơi chính mình, rồi phát đại nguyện hướng dẫn người khác
thực hành để mọi người đều được an lành và hạnh phúc.
Phần thực hành gồm 16 mục trong 4 tuần lễ.

I. Tuần lễ thứ nhất
Nếu người tu tìm được một vị thầy có kính nghiệm hướng dẫn cho sự thực
hành cụ thể thì đó là điều hay nhất. Nếu chưa có được, xin thực hành các
phần kế tiếp sau đây để thăng tiến trên con đường học đạo.
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1. Tỏ lòng thành kính với chư Phật chư Bồ tát
 Dâng hương, tụng kinh, lễ Phật: Phần tụng kinh có trì chú Đại Bi và
bài Bát Nhã Tâm Kinh.
 Lạy Hồng Danh 108 lạy mỗi ngày, 5 ngày tối thiểu mỗi tuần và tiếp
tục tối thiểu trong 1 tháng. Lạy thong thả sau khi tụng đọc danh hiệu
mỗi vị Phật.

2. Tụng đọc lời phát nguyện
Tiếp đến tụng đọc lời Nguyện Đại Ấn của ngài Karmapa Rangjung Dorje,
vị thượng thủ thứ ba của Bạch Giáo Mật Tông (Kargyupa) tối thiểu 1 lần
mỗi ngày trong 5 ngày mỗi tuần.
Lời Nguyện Đại Ấn
(1)
Trong Mạn đà la con thấy bậc Đạo sư, Hộ Pháp và các Thánh giả,
Trong mọi lúc và mọi nơi con thấy chư Phật và chư Bồ tát,
Với lòng thành tâm sâu xa với tất cả các Ngài con cầu nguyện
Xin gia hộ cho những ước nguyện của con được thành tựu.
(2)
Những thiện nghiệp của tâm và thân
Và những đức hạnh của tất cả chúng sanh
Là những dòng suối sạch trong từ Núi Tuyết.
Nguyện chúng chảy tự do ra biển lớn
Của Bốn Thân của Phật quả.
(3)
Con xin nguyện cầu suốt qua mọi kiếp sống tương lai của con
Con không hề nghe những chữ
Như “khổ đau” và “tội lỗi”
Con xin nguyện luôn luôn
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Được chia xẻ niềm vui và điều tốt đẹp
Trong biển Pháp bao la.
(4)
Con xin nguyện cầu luôn luôn được nhàn hạ, có tín tâm, tinh tấn và trí
huệ,
Gặp được những bậc Đạo Sư và học hỏi những chỉ dạy cốt lõi của các
ngài.
Trong sự thực hành tu tập,
Con xin nguyện không bao giờ gặp phải những chướng ngại
Mà luôn luôn ân thưởng Pháp trong những đời tương lai.
(5)
Con xin nguyện cầu các lời dạy trong kinh điển
Cùng với sự phân tích thấu hiểu rõ ràng
Giải thoát con khỏi vô minh.
Con xin cầu nguyện những Giáo Huấn cốt lõi phá tan mọi nghi ngờ và mê
muôi.
Qua ánh sáng của thiền định,
Xin nguyện cầu con thấy được rõ ràng toàn thể Chân Lý hiển bày,
Và làm cho rực lên ánh sáng của Ba Trí Huệ.
(6)
Nền Tảng của Chân Đế và Tục Đế
Siêu vượt lên những đối nghịch có, không.
Con đường (Đạo) là sự chuẩn bị tâm linh
Lột bỏ mọi sự tăng và giảm.
Sự thành tựu, là lợi ích cho mình và lợi ích cho người,
Vốn siêu vượt Sanh tử và Niết bàn.
Con xin nguyện cầu luôn luôn được gặp
Những giáo pháp chân thật này suốt những kiếp sống vị lai.
(7)
Tinh túy của Tâm là rỗng không và chói sáng
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Là cội nguồn đích thực của lý sự viên dung (Hai trong Một).
Đại Ấn, như viên kim cương bén cắt đứt mọi thứ,
Làm cho vô minh và thói xấu thành trong sạch,
Cùng những mê lầm thoáng chốc tan đi.
Con xin nguyện cầu đạt được Pháp thân vô cấu
Là kết quả của sự thực hành tịnh hóa.
(8)
Cái Thấy của Đại Ấn là không thêm bất cứ điều gì
Vào bản tánh của Tâm.
Thực hành thấy biết rõ ràng với cái Thấy này, không chút xao lãng,
Là cốt tủy của Thiền định.
Trong mọi thứ thực hành tu tập
Đây là sự thực hành tối thượng.
Xin nguyện cầu cho con đạt được
Lời Giáo huấn về Cái thấy biết và Sự thực hành.
(9)
Mọi hình tướng chỉ là những biểu hiện của tâm
Tánh chân thật của tâm là vô tâm và rỗng không.
Dù là rỗng không nhưng không phải là không có gì cả,
Mà biểu lộ tất cả mọi hiện tượng.
Xin nguyện cầu cho con luôn luôn quán sát Chân lý này
Và đạt được cái Thấy biết rất rõ rệt.
(10)
Do mê mờ nên không biết những điều mình tự biểu lộ vốn rỗng không,
Lại lầm tưởng cho là những đối tượng có thực và ở bên ngoài mình.
Chúng sanh chấp lấy tánh thấy biết
Mà cho đó là cái Tôi (ngã) thật sự của mình.
Do hai cái chấp ngã và chấp pháp này,
Con người lang thang trong luân hồi miên viễn.
Ôi, con xin nguyện cắt đứt
Gốc rễ của sự mê mờ này.
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(11)
“Không gì thực sự là có !”,
Vì ngay cả đức Phật cũng không thấy có gì hiện hữu.
Tuy nhiên, “tất cả chẳng phải là không !“,
Vì Niết bàn và Sanh tử luân hồi thật sự có mặt.
Đây là Trung đạo kỳ diệu của lý và sự viên dung (Hai trong Một)
Thì không thuận cũng không nghịch.
Ôi, con xin cầu nguyện được chứng ngộ tự tâm
Là sự thoát khỏi sự thấy biết phân biệt.
(12)
Không ai có thể diễn tả Chân lý ấy bằng cách nói “chân lý như thế này”.
Không ai có thể bác bỏ Chân lý ấy bằng cách nói “chân lý không phải như
thế”.
Cái Không này của Pháp chân thật
Siêu vượt lên phạm vi của nhận thức
Con xin nguyện cầu hiểu rõ điều trên
Với lòng xác tín sâu xa.
(13)
Mê mờ điều trên, con người lang thang trong sanh tử,
Thấy được điều trên, là chính mình đạt được Phật quả.
Trong chân lý rốt ráo không có sự đối đãi đây và kia.
Con xin cầu nguyện chứng ngộ được pháp tánh
Là ý nghĩa và cội gốc của tất cả hiện hữu.
(14)
Các hình tướng biểu lộ là tâm,
Tánh không cũng chính là tâm.
Giác ngộ là tâm,
Và mê mờ cũng chính là tâm.
Sự hiện lên và biến đi của các pháp
Cũng chỉ ở trong tâm.
Con xin nguyện cầu thấu hiểu mọi thứ
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Vốn chỉ là tâm.
(15)
Không nhiễm ô bởi ý muốn thực hành hay nỗ lực,
Xa lìa khỏi ảnh hưởng thế gian và những thứ làm cho xao lãng,
Con xin nguyện cầu an trụ thoải mái trong trạng thái tự nhiên của tâm
Và học được lời dạy tinh tế về sự thực hành Tâm chân thật.
(16)
Mạnh và yếu, sáng và mờ
Những con sóng ý tưởng chìm lặng xuống
Trong dòng tâm nhẹ nhàng trôi chảy mà không hề bị quấy động.
Xa lìa bùn của hôn trầm và xao lãng,
Con xin nguyện cầu đi vào đại dương chánh định liên tục vững chãi.
(17)
Con thường quán sát cái Tâm không thể quán
Con thấu suốt Chân lý không thể thấy.
Con xin nguyện cầu vĩnh viễn đoạn trừ những nghi ngờ về sự thấy biết
đối đãi có, không.
Con xin nguyện cầu thấy được rõ ràng Khuôn mặt chân thật của mình
(Bản lai diện mục).
(18)
Khi quán sát ngoại vật, con chỉ tìm thấy tâm con,
Khi quán sát tâm con, con chỉ tìm thấy Tánh không.
Khi quán sát cả tâm và vật,
Con thoát khỏi hai thứ chấp là chấp ngã và chấp pháp.
Con xin cầu nguyện được chứng ngộ bản tánh tự nhiên của con là tâm tỏa
sáng.
(19)
Vì Tâm ấy siêu vượt lên tâm thức,
Nên được gọi là Đại Ấn.
Vì Tâm ấy thoát khỏi những cực đoan,
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Nên được gọi là Đại Trung Đạo.
Vì Tâm ấy bao trùm tất cả,
Nên được gọi là Đại Toàn Thiện.
Con xin nguyện cầu luôn hiểu rằng
Biết được một là biết được tất cả.
(20)
Vì không tham luyến,
Nên Đại An Lạc liên tục khởi dậy.
Do thoát khỏi bám chấp,
Nên Ánh Sáng tỏa chiếu rực rỡ làm cho tan biến những chướng ngại và
che mờ.
Con xin nguyện cầu thực hành không ngưng nghỉ, sự Thực-hành-khô ngchút-cố gắng này,
Vốn là tự do và tự duy trì lấy nó, vượt ngoài mọi sự suy tư.
(21)
Sự ham muốn về sự sung sướng ngất ngây cùng kinh nghiệm tốt trong khi
thiền định
Tự tan biến vào trong chính sự ham muốn đó.
Những vọng tưởng cùng các ác niệm tự chúng trở thành trong sạch trong
Pháp giới.
Tâm bình thường không chấp nhận hay chối từ, không có được hay mất
đi.
Con xin nguyện cầu được chứng ngộ Pháp tánh
Vốn khác xa với mọi hý luận không có ý nghĩa thật sự.
(22)
Do không biết tự tánh của mình
Vốn không khác gì nơi đức Phật,
Nên chúng sanh mãi mãi lang thang trong sanh tử luân hồi.
Đối với tất cả chúng sanh trói buộc trong phiền não,
Và chịu đựng nỗi khổ đau vô cùng tận,
Với lòng bi mẫn của tâm đại bi không thể chịu đựng được,
Con xin nguyện cầu luôn luôn chân thật xót thương họ.
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(23)
Khi tâm đại bi này khởi lên,
Thì Tánh không vĩ đại cũng tự nhiên hiển bày sáng rỡ.
Con xin nguyện cầu ngày đêm đều đi
Trên con Đường tối thượng sáng tỏ của lý sự viên dung (Hai trong Một)
này,
(24)
Con xin sử dụng nhãn thông cùng những năng lực thần thông khác,
Có được từ thiền định,
Để giúp cho chúng sanh có được cái thấy biết chân thật
Và phụng sự tất cả chư Phật và các Phật độ của các Ngài.
Con xin cầu nguyện làm tròn đại nguyện của các bậc Giác Ngộ,
Và chóng đạt được Phật quả tối thượng và toàn hảo.
(25)
Vĩ đại thay năng lực của mọi đức hạnh trong vũ trụ,
Vĩ đại thay năng lực của lòng bi của chư Phật và chư Bồ tát.
Với sự nâng đỡ của năng lực vĩ đại này,
Và được hướng dẫn bởi ánh sáng của Pháp
Con xin cầu nguyện mọi nguyện lành của con và của chúng sanh
Được dễ dàng thành tựu.

3. Đọc Kinh Quán Niệm Hơi Thở 1 lần một tuần.
Đức Phật Thích Ca dạy cách thở khi thực hành thiền như sau:
"Này đây, quý vị khất sĩ! Người hành giả đi vào rừng hoặc tới một gốc
cây, nơi vắng vẻ, ngồi xuống trong tư thế hoa sen, giữ thân cho thẳng và
đặt vững chánh niệm trước mặt mình. Thở vào, người ấy biết rằng mình
thở vào; thở ra, người ấy biết rằng mình thở ra.
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1. Thở vào một hơi dài, người ấy biết: Ta đang thở vào một hơi dài. Thở
ra một hơi dài, người ấy biết: Ta đang thở ra một hơi dài.
2. Thở vào một hơi ngắn, người ấy biết: Ta đang thở vào một hơi ngắn.
Thở ra một hơi ngắn, người ấy biết: Ta đang thở ra một hơi ngắn.
3. Ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân ta. Ta đang thở ra và có ý
thức về toàn thân ta. Người ấy thực tập như thế.
4. Ta đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh. Ta đang thở ra và làm
cho toàn thân an tịnh. Người ấy thực tập như thế.
5. Ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui. Ta đang thở ra và cảm thấy
mừng vui. Người ấy thực tập như thế.
6. Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra và cảm thấy an
lạc. Người ấy thực tập như thế.
7. Ta đang thở vào và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Ta
đang thở ra và có ý thức về những hoạt động tâm ý trong ta. Người ấy
thực tập như thế.
8. Ta đang thở vào và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta được an
tịnh. Ta đang thở ra và làm cho những hoạt động tâm ý trong ta được
an tịnh. Người ấy thực tập như thế.
9. Ta đang thở vào và có ý thức về tâm ý ta. Ta đang thở ra và có ý thức
về tâm ý ta. Người ấy thực tập như thế.
10. Ta đang thở vào và làm cho tâm ý ta hoan lạc. Ta đang thở ra và
làm cho tâm ý ta hoan lạc. Người ấy thực tập như thế.
11. Ta đang thở vào và thu nhiếp tâm ý ta vào định. Ta đang thở ra và
thu nhiếp tâm ý ta vào định. Người ấy thực tập như thế.
12. Ta đang thở vào và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Ta
đang thở ra và cởi mở cho tâm ý ta được giải thoát tự do. Người ấy
thực tập như thế….”
(Thiền sư Nhất Hạnh dịch)

4. Ngồi thiền và thiền hành
Chuyên gia nghiên cứu thần kinh học Brefczynski-Lewis và các đồng
nghiệp nổi tiếng như các giáo sư Davidson, Lutz, Levinson và Schaefer
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tìm hiểu về Thiền ảnh hưởng tốt đẹp đến sự phát triển bộ não đã định
nghĩa Thiền như sau:
“Thiền là một tập hợp các phương pháp huấn luyện tinh thần nhằm giúp
cho người thực hành quen thuộc với những loại thực hành khác nhau. Một
trong các cách thực hành căn bản nhất của thiền là thiền chú ý mà người
thực hành thiền là mắt họ chỉ chú ý thấy một vật nhỏ hay chỉ chú ý vào
hơi thở…
Theo tiếng Tây Tạng, thiền là Gom, có nghĩa là “làm quen hay có thói
quen”. Theo tiếng Pali, một ngôn ngữ đã có từ 2600 năm và ghi chép các
kinh điển Phật giáo vào thời kỳ sớm nhất, chữ thiền là Bhavana, có nghĩa
là “vun trồng” như trong trồng trọt hoa màu. Ngay trong các truyền thống
xã hội cổ xưa, thiền không được xem một loại thần thông hay kỳ bí – thiền
chỉ là sự huấn luyện tinh thần.”
Đạo Phật thường dùng chữ Thiền chánh niệm để nói về sự huấn luyện và
thực hành Thiền. Ngày nay các nhà khoa học cũng dùng danh từ này như
tiến sĩ Kabat-Zinn đã định nghĩa Thiền chánh niệm là “thực hành chú ý
theo cách riêng biệt: có mục đích, ngay hiện tại và không phê phán.”
Một trong các kết quả hiệu nghiệm của Thiền là phát triển thông minh
cảm xúc mà người cha đẻ môn này là hai nhà tâm lý học Peter Salovey
and John D. Mayer đã định nghĩa thông minh cảm xúc như sau:
1. Khả năng theo dõi về sự thấy biết và cảm xúc của mình,
2. Khả năng phân biệt được chúng, và
3. Khả năng dùng những sự thấy biết đó để hướng dẫn cho mình cách suy
tư và hành động tốt đẹp.
Lý thuyết nghe thì phức tạp nhưng sự thực hành thiền chánh niệm, là chú
ý và thấy biết rõ ràng, vốn rất giản dị theo lời Phật dạy trong Kinh Quán
Niệm Hơi Thở:
“Trong khi thở vào, biết mình đang thở vào.
Đại Ấn Mahamudra
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Trong khi thở ra, biết mình đang thở ra.”
(Kinh Quán Niệm Hơi Thở, thiền sư Nhất Hạnh dịch.)
Khi thiền, chúng ta có thể ngồi trên gối thiền, trên ghế, hay khi bị bệnh có
thể nằm trên giường, và chú ý vào hơi thở và thấy biết hơi thở vào, hơi
thở ra trong 5, 10 phút hay nhiều hơn.

Ngồi trên ghế

Ngồi trên đòn

Ngồi trên đòn

Theo lối Miến Điện
Bán Già
Kiết Già hay Hoa Sen
Cách ngổi thiền từ dễ đến khó, ngồi cách nào cũng được
Phần thực hành: 15 phút: Ngồi thoải mái trên ghế hay trên gối thiền và
chú ý vào hơi thở (5 phút) để thân tâm được thư giãn sau đó thiền hành
(10 phút).
Phần thực hành 1: Ngồi thoải mái và chú ý vào hơi thở trong 5 phút để
thân tâm được thư giãn.
Bất cứ lúc nào có thì giờ trong ngày, mời bạn ngồi trên ghế hay gối thiền,
buông xả các bắp thịt và thực hành hít vào và thở ra thoải mái vài hơi.
Sau đó, mời bạn ngồi thiền 5 phút (có thể tùy ý tăng lên thành 15 phút) để
thư giãn thân tâm.
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Để khỏi bị các ý tưởng làm mất khả năng chú ý, mời bạn hít vào rồi thở
ra và niệm thầm: “A Di Đà Phật” với tâm buông xả. (Trong trường hợp
bạn đã từng thực hành thiền, xin bạn cứ theo phương pháp và thời khóa
hằng ngày của mình.).
Sau 5-15 phút, bạn xả thiền.
Phần thực hành 2: Đi bộ trong tỉnh thức hay thiền hành 10 phút
Cơ thể chúng ta cần vận động. Do đó, những vị nào làm việc hay học hành
ngồi lâu cần vận động thể lực bằng cách đi bộ trong chánh niệm hay thiền
hành. Để sự chú ý vào bước đi được dễ dàng, khi hít vào bằng mũi, chúng
ta đếm 1, 2, 3 theo mỗi bước chân bước tới và lúc thở ra bằng mũi chúng
ta đếm 1, 2, 3, 4 (hay 5 tùy theo hơi thở mỗi người) bước chân.
Như vậy, khi hít hơi vào bước ba bước, khi thở ra bước 4 hay 5 bước. Đi
bộ trong chánh niệm thì tâm lắng dịu và buông xả nên trực nhận tánh rỗng
không của các thứ thấy nghe.
Trong tuần lễ 1, xin thực hành ngồi thiền và thiền hành một lần hay nhiều
hơn mỗi ngày, trong 5 ngày.

II. Tuần lễ thứ hai
5. Tập thở toàn thân
Khi đã có kinh nghiệm về ngồi thiền và thiền hành, chúng ta tập thở toàn
thân. Đức Phật dạy trong Kinh Quán Niệm Hơi Thở:
1. Thở vào một hơi dài, người ấy biết: Ta đang thở vào một hơi dài. Thở
ra một hơi dài, người ấy biết: Ta đang thở ra một hơi dài.
2. Thở vào một hơi ngắn, người ấy biết: Ta đang thở vào một hơi ngắn.
Thở ra một hơi ngắn, người ấy biết: Ta đang thở ra một hơi ngắn.
3. Ta đang thở vào và có ý thức về toàn thân ta. Ta đang thở ra và có ý
thức về toàn thân ta. Người ấy thực tập như thế.
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4. Ta đang thở vào và làm cho toàn thân an tịnh. Ta đang thở ra và làm
cho toàn thân an tịnh. Người ấy thực tập như thế.
Cách dễ dàng nhất để thở và cảm nhận toàn thân và làm cho toàn thân an
tịnh là thực hành cách thở toàn thân như sau:
 Hít hơi vào quán thấy (tập cảm nhận và tưởng tượng thấy) không khí
tràn vào bên trong thân qua da bọc quanh thân thể.
 Thở ra thì không khí thoát ra từ bên trong qua da bọc quanh thân thể.
Bất cứ lúc nào có thì giờ rãnh rỗi khi ngồi hay nằm, xin thực hành như
trên.

6. Thở và cảm thấy An Lạc
Trong Kinh Quán Niệm Hơi thở đức Phật dạy:
5. Ta đang thở vào và cảm thấy mừng vui. Ta đang thở ra và cảm thấy
mừng vui. Người ấy thực tập như thế.
6. Ta đang thở vào và cảm thấy an lạc. Ta đang thở ra và cảm thấy an
lạc. Người ấy thực tập như thế.
Để cảm nhận được niềm vui một cách cụ thể, chúng ta thực hành dùng
ngón tay xoa rồi ấn nhẹ vào huyệt Ấn Đường. Theo tiến sĩ Micheal Reech
Gach, giám đốc học viện bấm huyệt ở Berkeley, California, đã dạy trên
100,000 học viên và là tác giả nhiều sách về bấm huyệt (như Acupressure's
Potent Points, Acu-Yoga, và Acupressure for Emotional Healing ) thì
huyệt Ấn Đường là một huyệt rất quan trọng có chức năng làm cho gia
tăng hạnh phúc, trí óc trong sáng và giảm căng thẳng hữu hiệu. Chỉ cần
ấn nhẹ vào huyệt Ấn Đường từ 2 đến 3 phút với hai mắt nhắm lại trong
khi thở thoải mái và sâu thì có kết quả tốt đẹp. Có thể dùng cách này vào
những lúc khác nhau trong ngày khi cần hay nằm trên giường trước khi
ngủ.
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Huyệt Ấn Đường nằm trong vùng rộng hơn là Đan Điền Thượng, thuộc
vùng trung não trước trán. Thực hành ấn nhẹ vào huyệt Ấn Đường trước
khi ngồi thiền làm phát sinh cảm giác êm dịu, thoải mái và thích thú.
Phần thực hành: Ấn nhẹ vào huyệt Ấn Đường để cảm nhận niềm vui ưa
thích rồi ngồi thiền và thiền hành.
Phần thực hành 1: Ấn nhẹ vào huyệt Ấn Đường.
Dùng đầu ngón tay giữa phía dưới nhấn nhẹ vào vùng ấn đường , sẽ cảm
nhận cảm giác vui ưa thích và để yên như vậy trong 2 phút trước khi ngồi
thiền.
Để cho sự cảm nhận niềm vui được dễ dàng, xin quý vị thực hành như
sau: Dùng đầu ngón tay giữa xoa nhẹ ba tới năm (3-5) lần xoa vùng ấn
đường rồi nhấn vào nơi đây 2 phút. Cách nhấn:
1. Để đầu ngón tay giữa chạm vào vùng ấn đường, ngay nơi vùng xương
hơi hỏm xuống ở giữa hai chân mày, xoa nhẹ ba lần và cảm nhận vùng
hõm xuống này.
2. Ấn đầu ngón tay giữa xuống vùng ấn đường ở mức vừa phải. Để
nguyên như vậy trong 2 phút. Hít vào, thở ra thoải mái cùng lúc niệm
thầm chậm rải với tâm thư giãn “A Di Đà Phật” 10 lần là 2 phút.
3. Bạn có thể cảm nhận cảm giác thích thú, mà nếu không có cũng không
sao. Sau 10 lần niệm Phật thì xoa hai tay cho ấm rồi xoa lên mặt cho
tỉnh táo và bắt đầu thực hành thiền 10 phút hoặc nhiều hơn.
Lời cảnh giác:
1. Trước khi thực hành điều trên, người tu phải thực hành thông thuộc và
thường xuyên thở toàn thân như đã nói trên (4. Ngồi thiền và thiền
hành). Nếu không thực hành thở toàn thân thường xuyên cho thành
thục mà chỉ xoa huyệt ấn đường không thôi thì có thể bị nhức đầu khó
chịu, do năng lượng tập trung đến rất nhiều nơi vùng này.
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2. Điều quan trọng cần nhớ nữa là người tu chỉ thực hành trong tuần đầu

tiên khi ngồi thiền là ba tới năm (3-5) lần xoa và cảm nhận huyệt ấn
đường trong ngày liên tiếp và sau đó chấm dứt xoa huyệt ấn đường.
Khi xoa 3-5 lần như vậy trong tuần đầu thì vùng thần kinh não dưới
huyệt ấn đường đã khởi động để làm phát sinh an lạc. Tuy nhiên, cần
để niềm an lạc này phát triển nhịp nhàng với kinh nghiệm về tánh rỗng
lặng hay Không tánh như vị thầy về Đại Ấn Ouang Tchuk Dorjé nhắc
nhở:
“Đại Ấn là tánh bất nhị của cảnh vật và Không tánh, của an lạc và
Không tánh, của Thức và Không tánh, của sáng suốt và rỗng lặng, vượt
khỏi mọi đối đãi tâm linh về có và không.”
Tóm lại: Cần thực hành phát triển trực nhận về Không tánh và An lạc
trong sự quân bình. Thực hành cảm nhận an lạc tự nhiên nơi vùng ấn
đường trong 3-5 lần là đủ (không làm thêm), sau đó tập thở toàn thân là
bước kế quan trọng để tiếp đến là thực hành để cảm nhận kinh nghiệm
trực tiếp về Không tánh.
Phần thực hành 2: Ngồi thiền 10 phút hay nhiều hơn.
Để thực hành cụ thể Đại Ấn, chúng ta bước một bước thứ nhì là ngồi thoải
mái trên ghế hay trên gối thiền và thở trong tỉnh thức. Hít vào biết mình
đang thở vào, thở ra biết mình đang thở ra. Sau đó đứng dậy đi bộ trong
chánh niệm 10 phút. Xin thực hành với sự chú ý và thấy biết rõ ràng khi
ngồi thiền hay đi bộ trong chánh niệm, và cảm nhận niềm vui đã sẵn có
nơi mình. Một cách tự nhiên, hơi thở ra thường dài hơn hơi thở vào. Khi
hơi thở vào tự nhiên và hơi thở ra dài và êm dịu thì trạng thái thư giãn
xuất hiện.
Xin Bạn ngồi thoải mái và chú ý vào hơi thở trong 10 phút để thân tâm
được thư giãn. Để khỏi suy nghĩ, xin Bạn hít vào (không đếm) rồi thở ra
đếm thầm: “một, hai, ba, bốn” hay năm nếu hơi thở dài hơn với tâm buông
xả.
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Phần thực hành 3: Thiền hành: Đi bộ với tâm tỉnh thức 10 phút.
Thiền hành với tâm buông xả và tỉnh thức cùng cơ thể thư giãn là phần
quan trọng trong thực hành Đại Ấn. Để sự chú ý vào bước đi được dễ
dàng, khi hít vào bằng mũi, chúng ta đếm 1, 2, 3 theo mỗi bước chân bước
tới và lúc thở ra bằng mũi chúng ta đếm 1, 2, 3, 4 (hay 5 tùy theo hơi thở
mỗi người) bước chân. Như vậy, hơi thở vào ngắn hơn hơi thở ra một cách
tự nhiên nên khi hít hơi vào bước ba bước, khi thở ra bước 4 hay 5 bước.
Sau khi thực hành quen có thể tăng lên 20 phút hay nhiều hơn tùy ý.

7. Tập thở đan điền và Quán thân rỗng không
Các vị thiền sư Mật tông khuyến khích thở theo cách thở bình (vasebreathing, rlung bum pa can). Phương pháp thở này khó khăn và nguy
hiểm nếu không có vị thầy trực tiếp chỉ dạy và chỉnh sửa cho môn sinh.
Có một cách thở khác rất dễ thực hành, có hiệu quả và rất an toàn với kết
quả giúp gia tăng tỉnh thức và thư giãn mà người tu có thể thực hành trong
Đại Ấn đó là thở đan điền.
Khi tập thở đan điền ứng dụng vào Đại Ấn người tu cần nhớ bốn yếu tố
cùng lúc có mặt với hơi thở đan điền:
1. Chánh niệm là sự thực hành chú tâm nhẹ nhàng nơi hơi thở và thấy biết
rõ ràng, đó chính là ngọn đèn thắp sáng tâm cùng làm cho bộ não êm
dịu.
2. Tâm vắng lặng, không chạy theo các ý tưởng hay cảm xúc.
3. Thân thể buông xả thật thoải mái.
4. Hơi thở êm dịu, tập thở sâu và hơi thở ra dài hơn một tí (cùng lúc để
10% sự chú tâm vào hơi thở) để gia tăng sự tỉnh thức, nhưng đừng chú
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tâm quá nhiều sẽ làm chóng mệt. Sau khi quen dần thì hơi thở trở nên
êm dịu và đều đặn một cách tự nhiên.
Thực hành thở đan điền
Phần 1: Thở đan điền hay thở bụng
Trước đây, chúng ta đã thực hành cách thở với thân thể thư giãn trong 10
phút hay hơn nhiều lần. Khi chúng ta thực hành chú ý và thấy biết hơi thở
vào và hơi thở ra trong 10 phút thì chúng ta đã thực hành thiền chánh niệm
trong 10 phút đó.
Chúng ta cũng đã thực hành cách thở toàn thân nhiều lần trước đây và đã
nắm vững kỹ thuật. Để gia tăng khả năng chú ý và nhận biết, hay chánh
niệm, và cảm nhận thân rỗng lặng, chúng ta thực hành thở đan điền (thở
bụng) 10 phút, lúc nào thấy thoải mái và có thì giờ vào buổi sáng hay tối
trước khi ăn cơm hay sau khi ăn độ hai giờ.
Chúng ta có thể bắt đầu thực hành thở đan điền như sau:
Chúng ta có thể ngồi trên ghế, trên gối tròn hay nếu không ngồi được thì
nằm thẳng lưng, thư giãn thân tâm thoải mái rồi bắt đầu thực hành thở đan
điền.
Hít vào (bằng mũi) cùng lúc bụng phồng ra, thở ra (bằng mũi) cùng lúc
bụng xẹp xuống. Lúc đầu, để cho sự thực hành thở đan điền được dễ dàng,
chúng ta để bàn tay phải phủ trên rốn. Khi hít hơi vào, bàn tay đưa ra phía
trước đồng thời bụng phình theo. Khi thở ra, bàn tay ép vào trong đồng
thời bụng xẹp xuống. Thực hành như vậy khi ngồi trên ghế hay nằm trên
giường giúp chúng ta quen dần với cách thở đan điền nhanh chóng.
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Hít vào, bụng phồng (không đếm)

Thở ra bụng xẹp xuống và đếm từ 1 đến 4 hay 5
Cách thở đan điền
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Sau khi đã tập quen cách thở đan điền, tiếp đến là thở đan điền cùng lúc
với quán thân rỗng không.

Phần 2: Quán thân rỗng không
Quán thân của chính mình rỗng không là một cách thực hành căn bản
trong Đại ấn. Sau khi thực hành thở đan điền thành công chúng ta thực
hành thở đan điền cùng với quán thân rỗng không như sau:
 Hít hơi vào bụng phồng mà không thấy có mình đang thở vào, chỉ có
không khí chuyển vào.
 Thở ra bụng xẹp mà không thấy có mình thở ra, chỉ thấy có không khí
chuyển ra.
Thực hành nhiều lần chúng ta sẽ cảm nhận chỉ có hơi thở vào và bụng
phồng, hơi thở ra và bụng xẹp mà không có người (tôi) đang thở vào và
thở ra.
Phần 3: Quán hình ảnh, màu sắc rỗng hay quán tánh không của các thứ
Khi đã có kinh nghiệm về thân mình rỗng không, thì thực hành trực nhận,
hay thấy biết trực tiếp, các hiện tượng như đóa hoa hay cái cây là như thị
hay là rỗng không. Đây không phải là suy nghĩ, cũng không phải là tưởng
tượng mà là cảm nhận trực tiếp qua cách thực hành như sau:
 Hít vào bụng phồng, thở ra bụng xẹp và tâm lắng dịu rất thoải mái.
 Khi hít vào và thở ra cảm nhận hơi thở vào, hơi thở ra và bụng phồng
xẹp mà không có người (tôi) đang thở.
 Đưa mắt nhìn đóa hoa hay bình trà hay cái cây với tâm buông xả và
trực tiếp thấy biết đóa hoa, bình trà hay cái cây “y như vậy đó” mà
không gọi tên chúng là hoa hay cây. Cái thấy biết như vậy ngay lúc ấy
là cái thấy biết “như thị” hay tuệ tri của tánh giác hay tâm ban sơ.
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 Tiếp đến các ý tưởng khởi dậy liên hệ với cái cây hay đóa hoa như đây
là hoa lan, hoa lan trắng thật tinh khiết. Đó là điều tự nhiên, hãy trở về
với hơi thở phồng xẹp cùng lúc với cái thấy biết không có ý tưởng ban
đầu.
 An trú trong kinh nghiệm thấy biết tuệ tri hay như thị càng lâu càng tốt
với tâm thư giãn và tỉnh thức.
Đó là cách thực hành thấy biết tánh rỗng không mọi thứ trong Đại ấn.
Thực hành nhiều lần thì chúng ta sẽ quen dần với sự trực nhận tánh không
của các hiện tượng.

8. Quán tâm tỏa sáng
Mật tông dạy cách Quán Ánh Sáng
Trong Mật tông có chỉ dạy về du già Quán Ánh Sáng hay Quán Tịnh
Quang (Clear Light Meditation, Ösel yoga). Tịnh Quang có hai phần:
1. Ánh sáng của tâm bản nhiên luôn luôn tỏa chiếu dù chúng ta không biết
và được gọi là Ánh sáng của Nền tảng, hay của Thực tại. Đây là Ánh
sáng Bổn Nguyên hiện hữu trong tất cả mọi lúc và mọi nơi dù chúng ta
có biết nó hay không. Ánh Sáng trong Giấc Ngủ và Ánh Sáng xuất hiện
khi Chết thuộc về loại này. Đây là Ánh Sáng Mẹ sáng rực.
2. Ánh sáng do quán tưởng mà phát sinh như ngọn đèn chiếu sáng. Đây
là ánh sáng do thực hành mà thành tựu hay ánh sáng đạo lộ, còn gọi là
Ánh Sáng Con.
Chúng ta chưa có khả năng để thực hành Quán Ánh Sáng nhưng chúng ta
có thể biết một cách sơ lược như sau:
 Trong khi thực hành Quán Ánh Sáng lúc ban đêm, người tu trước hết
tập trung vào chữ A trên một cánh hoa sen trong Trung Tâm Trái Tim.
Tiếp đến, những khí hay năng lượng của Năm Đại sẽ gom vào Kinh
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Mạch Trung Ương làm lần lượt phát sinh những hình ảnh như khói, ảo
ảnh, ánh sáng đom đóm….
Khi cảm thấy buồn ngủ, người tu tập trung chú ý vào chữ Nu, nhờ đó
nhiều khí sẽ gom tụ, những tư tưởng phân biệt thô sẽ tan biến, và Ánh
Sáng khởi hiện. Lúc ấy, người tu có cảm giác như đang thấy ánh trăng
sáng trong một bầu trời không mây.
Khi người tu trở nên buồn ngủ hơn, thì tập trung chú ý vào chữ Ta,
nhiều khí sẽ gom tụ, mọi tư tưởng phân biệt tế sẽ tan biến, và Ánh Sáng
của Tăng Trưởng xuất hiện. Lúc ấy họ có cảm giác như đang thấy ánh
sáng mặt trời trong một bầu trời không mây.
Khi cảm thấy rất buồn ngủ, người tu tập trung chú ý vào chữ Ra, sau
đó mọi khí sẽ gom tụ, Ánh Sáng của Đạt Đến xuất hiện.
Cuối cùng, khi người tu ngủ, họ chú ý tập trung vào chữ Hum, tiếp
đến Ánh Sáng Bổn Nguyên xuất hiện và họ sẽ có cảm giác như đang
thấy vòm trời trong sáng lúc bình minh.

Như thế, ngoài một số rất ít người chuyên tu Mật tông trong vùng rừng
núi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, có rất ít người thành tựu được
phép quán này. Do đó, những người Phật tử tại gia khi thực hành Đại Ấn,
cần tìm một phương pháp quán ánh sáng giản dị nhưng cụ thể hơn để thực
hành quán ánh sáng.
Khoa học nghiên cứu về cảm nhận thân an lạc
Trong cuộc nghiên cứu hơn 700 người từ Phần Lan, Thụy Điển và Đài
Loan, những người tham dự tô màu lên cơ thể khi có những cảm xúc khác
nhau và kết quả cho thấy khi có hạnh phúc thì sự cảm nhận thân thể gia
tăng rất nhiều và theo kỹ thuật tô màu thì toàn thân tỏa sáng (xem hình
nơi trang kế tiếp).
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Ban đầu: Đây là hình căn bản
không cảm nhận kích thích nào cả.

Tô mầu: Tùy theo cảm
xúc, tô mầu theo mức độ từ
-30 (không có cảm nhận
kích thích) đến +40 (rất
nhiều cảm nhận kích thích)

Kết quả: vùng nhiều kích
thích màu sáng (đỏ), vùng
ít kích thích màu tối (xanh
đậm)

Cách thức tô mầu toàn thân theo cảm xúc
Các người tham dự dù thuộc các thành phần văn hóa và chủng tộc khác
nhau nhưng khi cảm nhận hạnh phúc gia tăng hoạt động nơi thân thể thì
họ tô màu lên thân thể giống nhau (xem hình nơi trang kế tiếp).
Cách thực hành cụ thể và dễ dàng tâm tỏa sáng để có được ích lợi
thật sự
Chúng ta có thể ứng dụng điều này vào quán thân tỏa sáng và cảm nhận
an lạc như sau:
 Hít hơi vào, cảm nhận thân tràn đầy ánh sáng như hình Hạnh Phúc nơi
trang kế tiếp.
 Thở ra, cảm nhận thân tràn đầy ánh sáng như hình Hạnh Phúc nơi trang
kế tiếp.
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Toàn thân tỏa sáng tùy theo cảm xúc

Lý tưởng

Biểu đồ Toàn thân tỏa sáng

III. Tuần lễ thứ ba
9. Thực hành thiền chỉ và thiền quán
Để phát triển khả năng trực nhận tánh không của các hiện tượng, người tu
cần làm phát triển năng lượng sống trong chánh niệm qua thiền chỉ và
thiền quán. Phát triển năng lượng chánh niệm cũng là cách thực hành quan
trong trong Đại ấn.
Theo các chuyên gia nghiên cứu về thiền Marlatt và Kristeller thì thiền
chỉ và thiền quán có những tác dụng khác nhau.
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Thiền chỉ (focus attention hay FA) là chú ý tập trung vào một thứ như
hơi thở vào, hơi thở ra, lời niệm Phật hay một chữ hay một câu thần chú.
Các cuộc nghiên cứu nói trên cho thấy trong các chương trình tu tập, thực
hành thiền chỉ một thời gian với sự siêng năng, người thực hành phát triển
ba khả năng về điều hành chú ý:
1. Khả năng tập trung sự chú ý và tiếp tục duy trì sự chú ý chính xác
vào đối tượng mình đang chú ý vào như hơi thở vào và hơi thở ra hay
như khi ngồi niệm Phật, hoàn toàn chú ý vào lời niệm Phật phối hợp
với hơi thở, không suy nghĩ đến chuyện khác.
2. Khả năng nhận biết những thứ làm cho mình xao lãng (suy nghĩ hay
chạy theo các cảm xúc, hình ảnh hay cảm giác) và trở về tiếp tục chú ý
đến đối tượng mình đang hướng sự chú ý đến (hơi thở vào và ra cùng
lời niệm Phật).
3. Khả năng chấm dứt sự dính mắc vào những thứ làm cho mình mình
xao lãng. Như đang đếm số hay niệm Phật lại suy nghĩ hay chú ý đến
tiếng nhạc, lời nói hay hình ảnh xuất hiện.
Lúc mới thực hành chú ý khi ngồi thiền, người thực hành chú ý tập trung
(chỉ) tiêu phí nhiều năng lượng vì phải nỗ lực nhiều nên khả năng tiếp tục
thực hành chú ý tập trung thường giảm dần, rồi các ý tưởng hay hình ảnh
xuất hiện làm mất đi sự chú ý. Người thực hành thiền nhận biết và trở về
với sự chú ý nơi hơi thở. Nhiều lúc người thực hành thiền mơ màng (day
dream), để tâm chạy lang thang, nghĩ tưởng hết điều này đến điều kia và
quên mất thực hành chú ý hay chánh niệm. Điều này có thể tiếp tục xảy
ra cho đến lúc hết giờ ngồi thiền.
Như vậy, người thực hành thiền tập không có đủ khả năng điều hành sự
chú ý nói trên: Không có khả năng tập trung sự chú ý và duy trì sự chú ý
lâu dài, không có khả năng nhận biết những thứ làm mình bị xao lãng sự
chú ý và không có khả năng chấm dứt sự dính mắc vào các thứ lôi kéo
tâm mình đi lang thang. Do đó, trong đạo Phật, Thiền Tông, Tịnh Độ tông
và Mật tông khuyến khích cách thực hành ngồi thiền theo dõi hơi thở,
niệm Phật hay tụng chú giúp cho người tu tập bớt bị xao lãng và gia tăng
sự chú tâm dễ dàng.
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Mục đích của sự tu tập Phật giáo là phát triển trí tuệ, khả năng thấy biết
rõ ràng, chân thật với tâm tỉnh thức, linh động và bén nhạy qua ‘tuệ tri’.
Do đó, bên cạnh thiền chỉ (chú ý tập trung) còn có thiền quán, thực hành
chú ý mở rộng để thấy biết bên trong mình cùng lúc cả bên ngoài mình,
một cách trực tiếp, rõ ràng, linh động, vững chãi và lâu dài. Như vậy, mục
đích của thiền quán là phát triển khả năng nhận biết rõ ràng, chân thật
mọi thứ và chuyển hoá cảm xúc tiêu cực như lo lắng, buồn rầu thành cảm
xúc tích cực như vui tươi, hạnh phúc. Đây cũng là phần thực hành quan
trọng của Đại Ấn.
Khi thực hành thiền quán (Open Monitoring meditation hay OM) là chú
ý mở rộng, người tu thấy biết trong một phạm vi lớn hơn, những gì đang
xảy ra từ giây phút này qua giây phút khác, trong thân hay tâm khi ở một
mình hay khi đối diện với cảnh bên ngoài. Khi thực hành thiền quán thì
năm giác quan là tai, mắt, mũi, miệng và thân buông xả nhưng rất tinh tế.
Trong khi thực hành thiền quán, tiến sĩ Kabat-Zinn nhấn mạnh, thì sự
chú tâm đó làm phát sinh sự thấy biết trực tiếp mà không có ý tưởng phê
phán - như cho là xấu hay tốt – hay dính mắc vào cảm xúc – như ưa hay
ghét, sướng hay khổ - khi thấy biết hình ảnh, âm thanh, mùi, vị, cảm giác
hay cảm xúc.
Điều ấy cũng là chủ trương của thiền Đại Ấn. Chúng ta đã biết, thực hành
như thế được đức Phật gọi là “tuệ tri”. Thực hành thiền chỉ giúp ngăn
chận các ý tưởng, các hình ảnh, các cảm xúc khởi lên làm cho tâm suy
nghĩ liên miên hay bị quấy nhiễu vì các cảm xúc lo lắng hay buồn rầu.
Tuy nhiên, nếu thực hành thiền chỉ lâu thì dễ bị mệt mỏi. Ngoài ra, mục
đích của sự tu tập không phải là ngăn chặn những thứ nói trên xuất hiện
qua sự thực hành chú ý tập trung mà chính là phát triển khả năng thấy biết
rõ ràng mọi thứ xuất hiện một cách chân thật hay như thị (như trạng thái
tự nhiên của chúng) để gia tăng khả năng thấy biết chân thật tất cả mọi
hiện tượng. Đó là khả năng tuệ tri trong khi thực hành thiền quán. Nếu
chúng ta thực hành thiền chỉ không thôi thì tâm trở nên hạn hẹp vì muốn
loại trừ tất cả mọi thứ thấy biết khác làm cho mình bất an. Khả năng chú
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ý tập trung của người thực hành có thể gia tăng nhưng đồng thời tâm họ
trở nên hạn hẹp, cứng rắn, một chiều và nhiều khi thành quá khích.
Phần thực hành: Thực hành thiền chỉ 10 phút và thiền quán 10 phút qua
cách thở đan điền. Mục đích làm gia tăng năng lượng chú ý.
Phần 1: Thực hành thiền chỉ.
Giờ đây, chúng ta đã quen cách thở đan điền hay thở bụng. Tùy theo căn
cơ, chúng ta có thể chọn một trong hai cách:
1. Thở đan điền khi thực hành thiền đếm số lúc thở ra (sổ tức quán):
 Ngồi trên ghế hay gối thiền, lưng thẳng tự nhiên và buông xả các
bắp thịt. Thở đan điền thoải mái.
 Tiếp đến hít vào và thở ra đồng thời cảm nhận vùng nơi dưới mũi và
giữa môi trên (nơi vùng không khí vào và ra).

Khi thiền chúng ta để tâm ở cửa mũi
và cảm nhận nhẹ nhàng hơi thở vào ra.
2. Chú ý vào hơi thở vào, hơi thở ra. Hít vào bụng phồng, đồng thời biết
một cách nhẹ nhàng vùng không khí vào nơi cửa mũi. Thở ra bụng xẹp,
đồng thời biết một cách nhẹ nhàng vùng không khí ra nơi cửa mũi. Tận
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cùng hơi thở ra đếm 1. Tiếp đó, hít vào rồi thở ra và đếm 2 cho đến 10
thì bắt đầu đếm 1 lại. Khi nào quên chú ý hay quên đếm số chỉ cần nói
thầm ‘quên, quên’ rồi trở lại thực hành như trước.
Phần 2: Thực hành thiền quán (chú ý mở rộng)
Sau 10 phút, xin ngưng đếm số, mở rộng sự chú ý ra toàn thân và chung
quanh một cách nhẹ nhàng bằng cách gia tăng mức độ chú ý vào thấy,
nghe và cảm nhận cảm giác nơi thân thể, thấy biết các thứ chung quanh
một cách tổng quát mà không chú ý vào một thứ gì cả.
Cái gì xuất hiện (như tiếng động) thì nhận biết rồi trở về với cái thấy biết
toàn diện không dính mắc hay phê phán như trước. Thở vào biết hơi thở
vào và thở ra biết hơi thở ra tự nhiên đồng thởi cảm nhận mọi thứ xuất
hiện như mắt thấy, tai nghe hay cảm giác nóng lạnh, ngọt chua.
Thực hành 10 phút rồi xả thiền.

10. Duy trì tâm rỗng không và tỏa chiếu
Sau khi thực hành các phần từ 1 đến 9 nói trên thì ba kết quả an lạc, sáng
suốt và vô niệm - là nền tảng của sự thực hành Đại Ấn - càng lúc càng gia
tăng với kinh nghiệm về tâm rỗng không và tỏa chiếu.
Tuy Đại Ấn nhắc nhở không cần làm điều gì cả khi tu tập nhưng trên thực
tế, vì tâm của môn sinh như ‘tâm viên ý mã’ nên các vị thầy phải chỉ
những cách thực hành căn bản.
Theo lời dạy của thiền sư mật giáo Kong Ka, để thâm nhập Tánh giác tỏa
sáng và rỗng lặng của chính tâm mình, hay cái minh-không (sáng tỏ và
trống rỗng) này thì môn sinh thực hảnh như sau trong mọi sinh hoạt hàng
ngày:
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1. Để tâm an trú (nghỉ ngơi và buông xả) trong Tánh thấy biết hay Tỉnh
giác thuần tịnh (trong sáng, vắng lặng) của chính mình khi làm bất cứ
điều gì.
2. Khi thực hành Đại Ấn cần chấm dứt phân biệt, từ bỏ những ý tưởng
thói quen lấy cái này, bỏ cái kia.
3. Thực hành cảm nhận trạng thái trong đó định tâm và những hoạt động
là một (cảm nhận có hoạt động nhưng không có cái tôi đang hoạt động).
Chúng tôi xin đề nghị cách để trợ duyên cho sự thực hành nói trên qua
quán ánh sáng tỏa chiếu từ toàn thân như sau:
 Thân thể thư giãn tự nhiên,
 Thở đan điền,
 Quán ánh sáng nơi thân khi thở vào và thở ra:
 Hít vào bằng mũi, ánh sáng tràn ngập vào thân qua da vùng thân và
tứ chi.
 Thở ra bằng mũi, ánh sáng tỏa chiếu toàn thân và tràn ra qua da vùng
thân và tứ chi.
 Sau đó, tưởng thấy toàn thân mình là ánh sáng tỏa chiếu (xem hình
nơi trang kế tiếp).
Trong trường hợp không quán thấy ánh sáng được, xin làm như sau:
 Ban ngày: Ra ngoài trời, nhắm mắt lại và nhìn hướng lên mặt trời. Hít
vào thở ra mười hơi cùng lúc cảm nhận ánh sáng tỏa chiếu trong thân.
Đi vào nhà, ngồi xuống ghế, nhắm mất lại ngồi thiền 10 phút, tiếp tục
cảm nhận toàn thân tỏa sáng giống như lúc ở ngoài trời.
 Nếu không ra ngoài trời được: Ngồi gần bên cửa sổ, hướng mặt ra vùng
sáng, nhắm mắt lại và cảm nhận toàn thân tỏa sáng. Ngồi thiền như
trên.
 Ban đêm: Ngồi gần ngọn đèn, nhắm mắt lại, nhìn hướng về bóng đèn
và thực hành ngồi thiền như trên.
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Toàn thân tỏa sáng
Sau khi đã thực hành quán thân tỏa sáng quen thuộc thì chú ý vào hơi thở
vào, hơi thở ra để cảm nhận tâm tỏa sáng tự nhiên. Duy trì trạng thái tâm
rỗng không và tỏa sáng ổn định thì ứng dụng thực hành điều ấy trong khi
đi, đứng, nằm, ngồi, lái xe, ăn cơm, làm việc, nói chuyện, làm vườn, dạy
con cái hay vận động thể lực. Thực hành lâu dần sẽ quen với sự biểu lộ
tánh giác tỏa sáng và rỗng không của chính tâm mình

11. Phát triển Quân bình, Thư giãn và Tự nhiên
Nền tảng sự thực hành các điều từ mục 1 cho đến 10 nói trên trong Đại
Ấn, chúng ta cần nhớ có ba điều căn bản chính cần phối hợp vào mọi lúc
mọi thời là quân bình, thư giãn và tự nhiên như theo lời dạy của thiền sư
Kong Ka:.
1. Quân bình nghĩa là làm quân bình thân, khẩu và tâm:
 Cách làm quân bình thân là buông xả hay thư giãn thân một cách tự
nhiên,
 Cách làm quân bình khẩu là thở êm dịu và chậm rải, và
Đại Ấn Mahamudra
Sơn

94

Phụng

 Cách làm quân bình tâm là tâm tự tại ngay nơi chính nó, tâm không
bám níu, dính mắc hay nương dựa vào bất cứ thứ gì bên trong hoặc
bên ngoài.
Thở đan điền là cách dễ dàng và mau chóng nhất để điều thân, hơi thở
và tâm.
2. Thư giãn hay buông xả tâm và an trụ trong thư giãn tự nhiên không
chút cố gắng:
 Để cho mọi sự tự nhiên xuất hiện hay biến đi trong tâm mà không
can thiệp vào.
 Không dính mắc vào những ý tưởng và cảm xúc vui buồn khi chúng
xuất hiện.
 Khi toàn thân và tâm đã buông xả, chúng ta có thể an trụ trong trạng
thái tự nhiên mà không có chút nỗ lực nào.
 Đó là không cố gắng làm điều gì nhưng cũng không bị lôi kéo theo
ham muốn một cách tự nhiên.
Thở đan điền êm dịu với tâm tỉnh thức là cách thực hành dễ dàng thư giãn.
3. Tự nhiên nghĩa là không lấy hay bỏ cái gì cả:
 Người thực hành thiền hoàn toàn không có một chút cố gắng dù nhỏ
bé nào để chọn cái này, bỏ cái kia. Chỉ thấy biết thật rõ ràng khi
chúng xuất hiện.
 Họ để cho các cái thấy nghe hay ý tưởng cùng cảm xúc tự xuất hiện,
tự chuyển động hay tự ngưng lại mà không hỗ trợ hay ngăn chặn
chúng.
 Đó là sư thực hành sự tự nhiên: Không nỗ lực và để tự nhiên cho
mọi thứ đến và đi trong tâm mà không nắm hay bỏ.
Thở đan điền cùng lúc cảm nhận (quán) thân tỏa sáng nhẹ nhàng là cách
dễ dàng và mau chóng nhất để an trú trong tâm tự nhiên.
Thiền sư mật giáo Kong Ka tóm tắt điều trên cho dễ nhớ như sau:
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“Tinh túy của quân bình là không dính mắc.
Tinh túy của thư giãn là không nắm giữ.
Tinh túy của tự nhiên là không nỗ lực.”
Không nỗ lực nơi đây là tâm tự tại, tỉnh thức, yên ổn và thong dong mà
không chỉnh sửa bất cứ điều gì xuất hiện trong tâm.
Để trợ duyên cho những điều thực hành nói trên, chúng ta tập Thế Chánh
Định mỗi ngày. Thế Chánh Định có mục đích làm phát sinh trạng thái
thư giãn tự nhiên khi hoạt động và làm phát sinh dấu ấn thân an lạc. Khi
tập thế này, chúng ta không cần phải thở đan điền mà chỉ cần thở tự nhiên
với sự chú ý và nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra, hai tay và hai chân cử
động với tâm buông xả. Khi tập thế Chánh Định thuần thục thì cần nhớ:
khi hít vào nhắm mắt, khi thở ra mở mắt, để gia tăng sự cảm nhận trạng
thái thư giãn toàn thân.
Phần tập thế Chánh Định thư giãn toàn thân
Xin xem 6 hình nơi trang kế tiếp với lời dẫn giải cho từng hình.
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Chuẩn bị tập: Đứng thẳng người, buông xả, đầu
lưỡi chạm nhẹ vào giữa hai răng cửa trên (vùng
răng giáp lợi)

Bước một: Hít vào bằng mũi và đưa hai tay
lên (Khi đã tập quen thì nhắm mắt lại khi hít
vào và đưa hai tay lên)

Bước hai: Thở ra bằng mũi và hạ hai tay xuống.
(Khi đã tập quen thì mở mắt ra và buông xả khi
hạ tay tay xuống).

Tiếp tục thở ra và các ngón tay chụm lại
thành hai búp sen và đưa hai bàn tay lên
sau lưng cùng lúc với hai gót chân đưa lên.
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Bước ba: (hình trên, số 1) Hít vào bằng mũi khi
đưa hai bàn tay ra phía ngoài để gần hai bên hông.
(Khi đã tập quen thì nhắm mắt lại khi hít vào và
đưa hai tay ra hai bên)

Bước bốn: (hình trên, số 2) Thở ra cùng lúc
đưa hai bàn tay vào trong thành ấn Định
Tâm như lúc bắt đầu. (Khi đã tập quen thì
mở mắt ra khi hai tay đưa vào phía trong.)

Thế Chánh Định

12.Gia tăng cảm nhận an lạc
Gia tăng cảm nhận An lạc cho đến mức tối đa là Đại An Lạc là một phần
thực hành chính của Đại Ấn. Thực hành từ mục 6 đến 12 nói trên là chúng
ta đã cảm nhận rất nhiều an lạc. Để duy trì sự cảm nhận an lạc ấy, chúng
ta cần nhớ lời dạy của ngài Kong Ka khi thực hành Đại Ấn như sau:
1. Hãy giữ tâm và thân thư giãn nhẹ nhàng khi hành Đại Ấn. Cần nhớ:
 Đừng gắng sức,
 Chấm dứt nghi ngờ lo lắng,
 Ở yên trong trạng thái quân bình.
Khi thực hành Đại Ấn, thực hành cảm nhận mọi sự mình thấy biết vốn
là rỗng không (như đã thực hành) và an trú trong tự nhiên và thư giãn.
2. Giữ thân buông xả, nhẹ nhàng và thong dong không có nghĩa là từ bỏ
mọi hoạt động. Mọi hoạt động cần được làm một cách từ tốn, thư giãn
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và tự phát.
Giữ tâm buông xả và nhẹ nhàng không phải là làm cho nó trì độn hay
vô cảm. Ngược lại, cần phải làm cho tâm thêm sắc bén qua sự thực
hành tâm tỉnh giác tỏa chiếu theo cách nói ở trên lâu dài.
Trực tiếp cảm nhận mọi sự mình thấy biết là rỗng không, có nghĩa là
người tu tập đã có kinh nghiệm về tánh tỉnh giác nơi chính mình và có
thể duy trì nó. Tiếp đó, người ấy để cho mọi thứ họ thấy biết tự-giải
thoát (tan vào) vào trong tánh không (trạng thái tâm rỗng không).
Để gia tăng kinh nghiệm nói trên, chúng ta thực hành tập 7 thế Khí Công
Thiếu Lâm với tâm rỗng lặng: Phối hợp chú ý mạnh lúc nín thở và gồng
các bắp thịt và buông xả khi thở ra. Khi thở 10 hơi cho sạch phổi thì cùng
lúc hoàn toàn thư giãn và cảm nhận an lạc.
Nếu chưa có cơ hội tập các thế nói trên thì xin thực hành mục kế tiếp.

13. Cách thực hành an trú lâu dài trong Tánh giác
Thực hành vào mọi lúc trong ngày và trong hay sau thời thiền định theo
lời dạy của thiền sư mật giáo Kong Ka:
 Cố gắng thực hành không để mất cốt tủy sự thực hành là sống với “tự
tánh”. Nói cách khác, người tu tập cần cố gắng đem kinh nghiệm thiền
định hòa vào những hoạt động hàng ngày của mình (cảm nhận trạng
thái rỗng không và hoạt động cùng lúc có mặt).
 Khi bị xao lãng trong công việc hàng ngày và quên đi “tự tánh” thì trở
về với sự tỉnh giác. Cách dễ nhất là thở đan điền và cảm nhận ánh sáng
toàn thân nhẹ nhàng tỏa chiếu. (Trước đây đã thực hành quán thân ánh
sáng nên chỉ cần buông xả, thở đan điền và nhớ lại ánh sáng tỏa chiếu
cùng với hơi thở. Nếu chưa quen xin thực hành lại: khi hít vào bụng
phồng thì cảm nhận, hay tưởng thấy, ánh sáng tràn vào thân, khi thở ra
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thì ánh sáng tỏa chiếu từ thân). Khi làm được điều này thì tâm trở về
với sự tỉnh thức và “tự tánh” sẽ lập tức hiển lộ.)
 Người tu cần cố gắng không để mất Tánh thấy biết bản nhiên của mình
cả ngày lẫn đêm. Do đó, cần thực hành thêm thiền chánh niệm với tâm
rỗng lặng và tỏa sáng trước khi ngủ và trong giấc ngủ.
 Người tu không nên thối chí nếu không thể luôn luôn duy trì tỉnh giác
trong suốt một ngày. Họ cần nỗ lực liên tục và kiên trì. Làm được như
thế chắc chắn giúp họ mở rộng khả năng sống với tánh thấy biết bản
nhiên cùng sự thành tựu giác ngộ của mình.
Để trợ duyên cho sự thực hành nói trên, người tu cần thực hành lòng từ bi
rộng lớn. Thực hành Thiền Từ Bi Quán (nghe CD) và giúp người nghèo
khổ hay những người cần giúp.

IV. Tuần lễ thứ tư
Tiếp tục thực hành thiền chỉ 10 phút, thiền quán 10 phút và quán ánh sáng
10 phút mỗi ngày. Sau phần ngồi thiền là thiền hành từ 10 phút đến 30
phút. Tập các thế Chánh Định và Khí Công Thiếu Lâm.

14. Đối Chiếu Với Ba Kinh Nghiệm Khi Thực Hành Đúng
Ngài Kong Ka dạy trong tiến trình thực hành thiền định, thiền giả sẽ trải
qua ba kinh nghiệm : Đại An Lạc, Tỏa Sáng và Không phân biệt.
1. Trong kinh nghiệm Đại An Lạc:
 Một số người cảm thấy một niềm vui kỳ diệu bao trùm toàn thân.
Niềm vui kỳ diệu này không giảm bớt dù sống trong những nghịch
cảnh, như sống nơi khí hậu quá lạnh hay quá nóng.
 Một số khác cảm thấy cả thân và tâm họ biến mất, và họ cảm thấy
cực kỳ vui sướng, và thường phá lên cười.
 Một số lại cảm thấy tràn đầy cảm hứng và hăng say, hay cực kỳ bình
an, hài lòng và hạnh phúc. Niềm vui ngây ngất này lớn và mạnh đến
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độ làm họ không còn ý thức ngày và đêm.
2. Trong kinh nghiệm Tỏa Sáng
Xin xem lại phần '8. Quán tâm tỏa sáng'.
3. Trong kinh nghiệm không phân biệt:
 Một số người cảm thấy mọi sự đều trống không hay thấy bản chất
trống không của thế giới.
 Có những người khác kinh nghiệm mọi sự là rỗng lặng, hay cả thân
và tâm là không hiện hữu.
 Có những người khác lại hiểu thật sự chân lý về tánh không.
Không có kinh nghiệm nào nêu trên được xem là hoàn hảo và trọn vẹn và
người tu không bao giờ nên bám lấy chúng. Thứ nào xuất hiện thì cảm
nhận thứ ấy đang có mặt, thứ nào không có thì biết chúng không có mặt
mà không chút mong cầu chúng xuất hiện.
Trong ba kinh nghiệm nói trên, Tâm không phân biệt (thấy mọi hiện tượng
là như thị, là rỗng không) là quan trọng nhất và không bị lầm lẫn. Một số
kinh nghiệm Tỏa Sáng và Đại An Lạc có thể dẫn đến sự dính mắc, ham
muốn hay cả sai lầm vì không đi kèm với tâm tỉnh giác.

15. Tu Hành Trong Nghịch Duyên
Sau khi đã chứng ngộ tâm bản nhiên, người tu cần tiếp tục thực hành các
‘ứng dụng’ vào các hoàn cảnh để cho sự thanh tựu của mình được gia tăng
như sau:
(1) Ứng dụng xao lãng và những tư tưởng phân biệt để tăng thêm chứng
ngộ bằng cách:
 Duy trì giữ gìn ‘tánh giác tỏa sáng’ để thấy tánh tự nhiên hay bản
tánh của những ý tưởng phân biệt cũng tỏa sáng một cách sống động
linh hoạt.
 Tánh giác tỏa sáng này trong trạng thái tự nhiên của nó chính là Đại
Ấn.
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Chúng tôi xin đề nghị thêm những phần cần bổ túc ở mỗi thứ (xin xem
'Cách thực hành').
Cách thực hành: Thở đan điền, thư giãn, thấy biết rõ ràng các ý tưởng
và cảm xúc, duy trì sự thấy biết trong tâm êm dịu thì tự nhiên những ý
tưởng và cảm xúc làm xao lãng tự chúng hòa lẫn vào tâm rỗng không,
tỉnh thức và buông xả.
(2) Sử dụng phiền não để gia tăng chứng ngộ :
Người tu đôi lúc cố tình khơi dậy những phiền não như ham muốn, thù
hận, ghen tỵ v.v… rồi trực tiếp cảm nhận năng lượng của chúng và chuyển
năng lượng này trở thành sức mạnh trong sạch tâm linh của mình.
Cách thực hành: Người tu không chạy theo, loại trừ hay sửa trị chúng
mà chỉ an trụ trong sự thấy biết rõ ràng một cách sáng tỏ và tỉnh thức,
trong một trạng thái buông xả và tự nhiên thì năng lượng xấu tự chuyển
thành năng lượng tốt.
(3) Tu khi ngủ: Khi ở trong giấc ngủ, người tu hòa lẫn tánh giác với vô
thức một cách tự nhiên, không ráng sức qua cách thực hành đã quen thuộc
là cảm nhận tâm tỏa sáng và thư giãn trước khi ngủ. Đây là cách tốt nhất
để chuyển hóa vô thức thành Ánh Sáng.
Cách thực hành: Khi lên giường nằm, thư giãn thân tâm, thở đan điền,
cảm nhận thân tỏa sáng êm dịu và từ từ đi vào giấc ngủ.
(4) Sử dụng những sự sợ ma quỷ để tăng năng lượng tỉnh giác:
 Bất cứ khi nào có những hình ảnh đáng sợ nào xuất hiện, người tu
dùng thiền định Đại Ấn vào chính nơi sự sợ hãi.
 Không thực hành xua đuổi sợ hãi đi mà thực hành an trú ngay trong
nó một cách sáng tỏ và buông xả.
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Khi làm thế thì tâm sẽ gia tăng bội phần năng lượng tỉnh giác, nếu hình
ảnh ghê sợ tan biến, người tu tưởng thấy những hình ảnh làm khiếp sợ
hơn và lại áp dụng thiền Đại Ấn bằng cách an trú thoải mái ngay trong
chúng.
Cách thực hành: Khi hình ảnh ma quỷ hay thứ gì làm cho sợ hãi thì thực
hành thở đan điền, cảm nhận tâm rỗng và tỏa sáng rồi trực tiếp nhìn vào
hình ma quỷ hay thứ gì làm sợ hãi. Tiếp tục trực tiếp cảm nhận hơi thở
đan điền, hình ảnh cùng với sự sợ hãi cho đến khi sức mạnh (năng lượng)
sợ hãi chuyển thành năng lượng tỉnh giác mạnh mẽ của chính mình giúp
gia tăng sức mạnh tâm linh.
(4) Sử dụng lòng tư bi và buồn thương để tăng thêm tỉnh giác:
 Thấy rõ chúng sanh sống nhiều trong khổ đau, người tu cần có lòng
đại bi với tất cả chúng sanh.
 Khi nhận biết khổ đau của con người, tâm đại bi sẽ sanh khởi.
 Ngay lúc lòng đại bi khởi dậy, người tu cần thực hành thiền định
Đại Ấn ngay trong chính lòng đại bi.
 Khi làm như thế, cả Trí huệ và Từ Bi sẽ tăng trưởng.
Cách thực hành: Nghe CD Từ Bi Quán
(5) Sử dụng bệnh tật để tăng thêm tỉnh giác:
 Không ai muốn bị bệnh tật. Tuy nhiên, lúc nào bị bệnh, người tu
thực hành thiền Đại Ấn ngay nơi bệnh tật.
 Người tu cũng quán sát thấu suốt tánh chất của người bệnh (là chính
mình) và cả của bệnh tật (mình đang bị), nhờ thế nên loại trừ tánh
nhị nguyên của chủ thể và đối tượng.
Cách thực hành: Nằm trên giường hay ngồi trên ghế thở đan điền, cảm
nhận trực tiếp những cơn đau nhức hay khó chịu. Chú ý vào hơi thở êm
dịu, đưa thân tâm về trạng thái thư giãn càng dài càng tốt. Cơn đau và
khó chịu sẽ giảm dần. Nếu đi bộ được trong chánh niệm là cách chuyển
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hóa đau nhức và khó chịu thành an lạc nhanh chóng nhất. Hít vào đếm 1,
2, 3, thở ra đếm 1, 2, 3, 4 hay 5. Đi bộ trong chánh niệm như trên 10 phút
thì tâm lắng dịu dần. Sau đó không đếm bước chân. Hít vào biết bước
chân bước tới, thở ra biết bước chân bước tới thì niềm đau và sự khó chịu
sẽ chuyển thành an lạc.
(6) Sử dụng cái chết để tăng thêm tỉnh giác:
 Người tu có thể thực hành Đại ấn như trên sẽ không hoang mang
hay sợ hãi khi cận kề cái chết.
 Lúc ấy họ có thể thấy biết mà không có sợ hãi mọi hình ảnh, âm
thanh, cảm giác và kinh nghiệm xuất hiện trong tiến trình chết.
 Nhờ thoát khỏi các bám luyến và ước mong nên họ có thể hợp nhất
Tịnh Quang (Ánh Sáng) Mẹ và Tịnh Quang Con thành một toàn thể
vĩ đại.
Cách thực hành: Với những người bệnh nặng, quán thấy (tưởng tượng
thấy) hình ảnh đức Phật Thích Ca, Phật A Di Đà và Bồ Tát Quán Thế Âm
thân tỏa chiếu ánh sáng. Tiếp đến thở đan điền và cảm nhận thân mình
tỏa ánh sáng. Thành tâm cầu nguyện chư Phật, Bồ tát tiếp độ trở về nước
Phật khi lâm chung.

16. Cần Biết Những Lỗi Lầm Khi Thực Hành Đại Ấn
Chúng ta nếu có duyên lành sống gần vị Thầy hướng dẫn tu tập để được
tham vấn thường xuyên và được thầy chỉnh sửa cho những sai lầm khi
thực hành tu tập thì thật là có phước duyên lớn. Tuy nhiên, đa số những
người cư sĩ thường sống xa thầy nên thiền sư mật giáo Kong Ka đã có
lòng từ bi nêu ra bảy lỗi lầm có thể có khi thực hành Đại Ấn để chúng ta
đồi chiếu với sự thực hành của mình xem có đúng hay không như sau:
(1) Thực hành ‘bị đông cứng’:
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 Nếu sự thực hành Đại Ấn chỉ có mục đích là để nỗ lực ổn định tâm
mà thôi thì các hoạt động của tất cả sáu thức sẽ dừng lại hay mờ đi.
 Đây là một cách thực hành ‘bị đông cứng’ và là một cách thực hành
rất tai hại trong thiền định Đại Ấn mà người tu cần phải tránh.
Chúng tôi xin đề nghị phần cần bổ túc thêm ở mỗi thứ.
Cần bổ túc thêm: Thức hành tâm tỏa sáng và cảm nhận tánh không của
tâm và của pháp.
(2) Xao lãng sống với tánh giác sáng tỏ:
 Người xao lãng sống với tánh giác sáng tỏ mà chỉ thực hành cái
Không phân biệt (như không có ý tưởng hay ngăn chặn ý tưởng mà
họ gọi là thực hành vô niệm) sẽ không thấy hay nghe gì khi đối mặt
với sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp.
 Sự thực hành sai lầm này làm cho họ thành đờ đẫn.
Cần bổ túc thêm: Thực hành thiền quán như đã hướng dẫn trong phần
thiền chỉ và thiền quán ở trên, thấy biết mọi thứ với tâm tỉnh thức linh
động và cảm nhận an lạc.
(3) Thiếu tỉnh giác sáng tỏ giũa hai ý tưởng:

 Khi ý tưởng cuối cùng đã qua và ý tưởng tiếp theo chưa đến, khoảnh
khắc hiện tại, trực tiếp là một sự rất kỳ diệu nếu người tu có thể an
trú trong đó.
 Tuy nhiên, nếu họ làm được như vậy mà lại không có tỉnh giác sáng
tỏ, thì họ thực hành sai lầm và làm cho họ bị đờ đẫn.
Cần bổ túc thêm: Thực hành thở đan điền với tâm tỉnh thức, bén nhạy
của tuệ tri và thư giãn.
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(4) Nếu cho là không có gì hơn trong sự thực hành cũng là sai lầm:
Người có thể duy trì tánh giác tỏa sáng nhưng nghĩ rằng không có gì hơn
nữa trong Đại Ấn thì cũng rơi vào sự sai lầm.
Cần bổ túc thêm: Thực hành cảm nhận an lạc với nhiều cấp độ khác nhau
khi thiền, thiền hành, ăn uống, làm việc, sinh hoạt, tập Thế Chánh Định
và Khí Công Thiếu Lâm.
(5) Cần phải thực hành ‘tuệ tri’:
Nếu người tu chỉ trau dồi Đại An Lạc, Tỏa Sáng và Không phân biệt
nhưng không thực hành tuệ tri là ‘quán sát thấu suốt tâm’, thì cũng chưa
được xem là thực hành Đại Ấn đúng đắn.
Cần bổ túc thêm: Thực hành cảm nhận trực tiếp tâm rỗng không nhưng
linh động qua mắt thấy, tai nghe, thân biết nóng lạnh, v.v…nhưng không
dính mắc.
(6) Khởi lên sự ghét bỏ là sai lầm:
Người tu mà có sự gia tăng ghét bỏ đối với những hiện tướng ở bên ngoài
thì hầu như đã thực hành sai lầm.
Cần bổ túc thêm: Khi có cảm xúc ghét bỏ khởi dậy, thở đan điền, chú ý
và cảm nhận năng lượng của ghét bỏ và chuyển hóa thành năng lượng
tỉnh giác để sử dụng.
(7) Cần thực hành sự không cố gắng:
 Người tu tập trung vào tỉnh giác và nuôi dưỡng Tâm bản nhiên tỏa
chiếu và rỗng lặng của mình thường được xem là thực hành đúng
Đại ấn.
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 Tuy nhiên, ‘nỗ lực tập trung’ này có một khuynh hướng ngăn trở
tính tự phát và tự do của tâm. Khi không có tính tự phát và tự do này
thì Tâm bao la và giải thoát khó xuất hiện.
 Do đó, người tu đừng bao giờ quên thực hành ‘buông xả’, ‘thênh
thang’ và ‘tự phát’.
Cần bổ túc thêm: Đi ra ngoài sân, nhìn cảnh trí thiên nhiên rộng lớn,
thư giãn thân tâm. Nếu sống trong thành phố nhà cửa san sát thì thực
hành niệm danh hiệu chư Phật với giọng ngân nga với tâm buông xả khi
lạy Hồng Danh chư Phật. Hát các bài đạo ca như Trầm Hương đốt hay
các bài hát làm cho tâm lắng xuống như Lạy Phật Con Xin Sám hối hay
Bông Hồng Cài Áo v.v…
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Chương kết - Món quà cuối kính gởi Bạn tu
Khi thực hành những điều nói trên thì chắc chắn chúng ta sẽ có được nhiều
tiến bộ tâm linh tốt đẹp. Trường hợp có vị nào thấy chưa có kết quả như
ý muốn hay thực hành nhiều thứ nên khó thực hành thì chúng tôi xin gởi
đế quý vị một phương pháp thực hành rất dễ dàng nhưng rất hiệu quả.
Đây là món quà cuối cùng trong tập sách này mà chúng tôi xin trân trọng
gởi đến các Bạn tu.
Tinh yếu của Đại Ấn là khi nào có chú ý và tỉnh thức trong thư giãn là
đang thực hành Đại Ấn.
Bí quyết để thực hành điều trên lâu dài là:
“Thay vì mình nỗ lực thực hành chú ý, tỉnh thức và thư giãn
Xin hãy để chú ý, tỉnh thức và thư giãn tự chúng lôi kéo mình (người
tu) thực hành chúng.”
Đó là tinh yếu của Đại Ấn: tu mà không cần có nỗ lực nào cả. Muốn được
như thế thì cần phải có niệm lực và định lực.

1. Một ví dụ cụ thể về người có niệm lực và định lực
Người Phật tử tu hành ai cũng biết về 37 phẩm trợ đạo trong đó có sự
chuyển hóa năm căn, là những thứ có gốc rễ nơi tâm của chúng ta, là tín,
tấn, niệm, định và huệ thành năm sức mạnh kỳ diệu là tín lực, tấn lực,
niệm lực, định lực và huệ lực. Chúng ta có thề lấy ví dụ về niệm lực, định
lực và huệ lực của một cư sĩ vào thời đức Phật còn tại thế là trưởng giả
Lợi Sư Đạt Đa.
Một thời đức Phật an cư kiết hạ ở nước Xá Vệ, rừng cây Kỳ Đà trong
vườn Cấp Cô Độc. Sau ba tháng an cư, Ngài bắt đầu du hành trong thành
phố và xóm làng để giảng dạy cho Phật tử. Trưởng giả Lợi Sư Đạt La
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thỉnh đức Phật giảng dạy. Sau ba tháng an cư tu tập, đức Phật còn cảm
nhận niềm an vui thâm sâu kỳ diệu của sự tu hành trong chốn núi rừng
vắng vẻ, xa cách thành phố có nhiều sinh hoạt náo nhiệt, nên đức Phật nói
về đời sống thanh tịnh của người xuất gia và nói người tại gia khó có thể
sống như người xuất gia, thường là trong sạch, thuần nhất và thanh tịnh.
Vị trưởng giả là một Phật tử tại gia thuần thành và có tu tập nên hiểu thấu
đáo lời đức Phật dạy. Ông ca ngợi lời Phật nói nhưng cũng rất mạnh dạn
nói về sự thực hành của chính mình, một cư sĩ tại gia giàu có và có nhiều
quyền hành như sau:
“Con là đại thần của vua Ba Tư Nặc, nhà vua muốn dạo chơi trong viên
quán, vua sai con cỡi voi lớn chở các cung nữ được vua yêu quý nhất. Một
nàng ngồi trước, một nàng ngồi sau, con ngồi giữa. Lúc voi đi xuống đồi,
nàng cung nữ ngồi sau ôm lưng con. Lúc con voi lên đồi, nàng cung nữ
phía sau bám sát gáy con, nàng phía trước nắm lấy áo con.
Để làm đẹp lòng nhà vua, các cung nữ đều ăn mặc lộng lẫy, trang điểm
diễm lệ bằng chuổi ngọc, hương hoa. Con trong lúc dạo chơi với các mỹ
nữ, luôn luôn phải giữ gìn cẩn thận ba điều: (1) Điều thứ nhất là điều
khiển voi, coi chừng lạc đường; (2) điều thứ hai là điều khiển tâm, sợ sinh
nhiễm trước; (3) điều thứ ba là tự giữ mình, sợ bị té ngã. Bạch Thế Tôn!
Trong lúc ấy con đối với các cung nữ không một sát na nào là chẳng
chánh tư duy.”
Phật bảo trưởng giả:
“Lành thay, lành thay! Trưởng giả khéo giữ gìn tâm mình!”
Trưởng giả bạch Phật:
“Con ở trong nhà có tiền của, đồ vật đều cúng dường Thế Tôn và các Tỳ
kheo, Tỳ kheo ni, cư sĩ, cùng chung thọ dụng, không kể là sở hữu của
con.”
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Phật Khen trưởng giả:
“Lành thay! Trưởng giả là người giàu sang tột bực ở nước Câu Tát La,
tiền của không ai sánh bằng mà có thể đối với tài sản này không kể là của
mình.”
(Kinh Tạp A Hàm, số 860).
Như vậy, khả năng duy trì chánh niệm, chánh định và chánh tuệ của
trưởng giả Lợi Sư Đạt La rất mạnh - đã thành niệm lực, định lực và tuệ
lực - do ông thực hành tự huấn luyện hàng ngày. Ngày hôm nay các nhà
thần kinh học có thể chụp hình bộ não của vị đại thần này để thấy rõ nhờ
thực hành chánh niệm mà vùng chú ý và điều hành cảm xúc trong bộ não
của ông hoạt động rất tốt để có thể yên ổn giữa những hình ảnh, hương
thơm, sự đụng chạm và tiền tài.

2. Cách chuyển định nơi thân thành định nơi tâm để gia tăng
niệm và định lực
Yếu tố thư giãn kèm theo niềm an vui làm cho định tâm xuất hiện. Đức
Phật dạy điều ấy cho người bà con của Ngài là vua Mahànàma như sau:
“…khi thân được khinh an, cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm định
tỉnh… Ông cần phải tu tập khi đi, ông cần phải tu tập khi đứng, ông cần
phải tu tập khi ngồi, ông cần phải tu tập khi nằm, ông cần phải tu tập k hi
chú tâm vào các công việc, ông cần phải tu tập khi ông trú tại trú xứ đầy
những con nít.”
(Tăng Chi Bộ Kinh, Phẩm Tùy Niệm, Mahànàma 2, H.T. Thích Minh
Châu dịch.)
Như vậy, đức Phật muốn dạy người Phật tử là “khi thân được khinh an,
cảm giác lạc thọ; khi có lạc thọ, tâm định tỉnh”. Điều mà chúng ta cần
nhớ nơi đây là điều rất quan trọng mà Ngài nhấn mạnh đến là khi thân
được khinh an thì cảm nhận được niềm vui thích thú hay an lạc nơi thân
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và khi cảm nhận sự an vui nơi thân thì tâm được định tĩnh. Định tâm là
trạng thái tâm trở nên vững chãi, bình an và có sự chú tâm kéo dài nên
sức mạnh tập trung do đó không bị giao động.
Đức Phật nhấn mạnh đến định không phải chỉ có nơi tâm hay tâm định mà
còn có cả nơi thân hay thân định và hai thứ kết lại với nhau. Khi hai thứ
định này xuất hiện thì chúng ta có thể “trùm” (hay phủ lên) định tâm trên
thân hay định thân phủ lên trên tâm như lời Phật dạy trong kinh Hòn Sắt
thuộc phẩm Capala khi đức Phật dạy về thực hành bốn như ý túc là muốn
được như ý, tình tấn được như ý, định được như ý và tuệ được như ý.
Ngài nói về sự thực hành cụ thể về thân và tâm kết hợp thành một trong
định. Sự thực hành này có phương pháp rất cụ thể là khi tâm an ổn và
vững chãi (tâm định) thì tâm cảm nhận thân an ổn, và khi thân an ổn và
vững chãi (thân định) thì thân cảm nhận tâm an ổn. Lúc tâm cảm nhận
thân, và thân cảm nhận tâm, trong trạng thái định như trên thì thân và tâm
đồng thời cảm nhận trọn vẹn lẫn nhau và hòa nhập vào với nhau. Thân và
tâm lúc đó ở trong trạng thái an vui và nhẹ nhàng. Thân lúc đó càng lúc
càng trở nên nhẹ nhàng hơn, càng mềm mại hơn và càng gia tăng khả năng
chịu dựng hay bền bỉ hơn như sau:
“Khi nào, này Ananda, Thế Tôn định thân trên tâm và định tâm trên thân,
trong khi nhập vào và an trú lạc tưởng và khinh an tưởng trong thân,
trong khi ấy, này Ananda, thân của Như Lai lại càng khinh an hơn, càng
nhu nhuyễn hơn, càng kham nhẫn hơn, càng chói sáng hơn. Ví như một
hòn sắt (hâm nóng) cả ngày trở thành nhẹ nhàng hơn, nhu nhuyễn hơn,
kham nhẫn hơn, chói sáng hơn...”
(Kinh Tương Ưng Bộ, Phẩm Capala, Kinh Hòn Sắt, HT. Thich Minh Châu
dịch.)
Tưởng nơi đây có nghĩa là trạng thái chúng ta đang nhận biết. Nhập vào
là trở thành một hay hoàn toàn hòa hợp với cùng lúc cảm nhận trạng thái
an vui thích thú. An trú là ở trong trạng thái an vui thích thú lâu dài một
cách yên ổn, không bị chao động hay thư giãn. Như vậy, đây là một trạng
thái tâm định trong hạnh phúc lâu dài. Kết quả sự thực hành đặc biệt này
là thân trở nên rất nhẹ nhàng, rất mềm mại, rất thư giãn và sức chịu đựng
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gia tăng cùng lúc phát ra sự tỏa chiếu của thấy biết chân thận một cách tự
nhiên.
Tóm lại, định là một trạng thái kéo dài của chú ý và nhận biết hay chánh
niệm. Và theo cuộc nghiên cứu khoa học phù hợp với lời dạy của đức
Phật, chánh niệm kéo dài là do yếu tố kích thích - hay lôi kéo - của niềm
vui ưa thích, hay an lạc, trong khi thực hành chánh niệm. Điều rất đặc biệt
phù hợp với khoa thần kinh học hiện nay là đức Phật rất chú trọng đến sự
cảm nhận niềm vui ưa thích này trong khi thực hành chánh niệm mà Ngài
nói đến rất rõ trong Kinh Quán Niệm Hơi Thở:
“Trong khi thở vào, cảm thấy niềm vui,
Trong khi thở ra, cảm thấy niềm vui.
Trong khi thở vào, cảm thấy niềm hạnh phúc,
Trong khi thở ra, cảm thấy niềm hạnh phúc…
Trong khi thở vào, ý thức được tâm mình,
Trong khi thở ra, ý thức được tâm mình.”
(Thiền sư Nhất Hạnh dịch.)

3. Thiền thư giãn làm phát sinh an lạc, thư giãn và chuyển
niệm thành niệm lực
Theo bác sĩ Benson thì tất cả các loại thiền như Thiền chánh niệm giải trừ
căng thăng, Mindfulness Based Stress Reduction, Thiền buông thư theo
bác sĩ Herbert Benson và Thiền niệm chú là Transcendental Meditation
tuy có tên khác nhau, cách thực hành bề ngoài thấy khác nhau, nhưng
cũng chung qui là làm cho dòng ý tưởng lao xao chậm lại, các cảm xúc
dịu lại và tâm trở nên yên tĩnh trong sự thấy biết rõ ràng hay tâm tỉnh thức.
Như thế, tất cả đều cùng có một kết quả như nhau là làm cho trạng thái
buông thư là thư giãn thân và tâm xuất hiện và chính trạng thái thư giãn
này có khả năng chữa trị bệnh tật.
Tất cả sự thực hành nói trên có cơ sở trong đạo Phật. Thiền Phật giáo có
hai phần là thực hành (1) chú ý và nhận biết một thứ, là chú ý tập trung
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gọi là Thiền Chỉ, và (2) chú ý và nhận biết nhiều thứ khi chúng xuất hiện
là chú ý mở rộng hay thiền quán.
Cuộc nghiên cứu của bác sĩ Benson cho thấy thiền không phải chỉ là ngồi
mà còn có thể thực hành thiền qua nhiều cách khác nhau như ngồi thiền,
lập đi lập lại một câu hay một chữ như trì chú (hay trong Tịnh độ là niệm
Phật), tập khí công, dưỡng sinh, yoga hay trong các hoạt động thể dục.
Những sự thực hành lập đi lập lại thoải mái với sự chú ý này giúp cho
trạng thái thư giãn xuất hiện. Điều này rất quan trọng vì các nhà khoa học
đã tìm thấy trạng thái thư giãn làm cho tim đập chậm lại, áp huyết giảm,
mức tiêu thụ dưỡng khí giảm, căng thẳng giảm đưa đến sự viêm trong cơ
thể giảm từ đó tạo ra một loạt các hiệu quả tốt đẹp như giảm phong thấp,
giảm huyết áp, giảm, trầm cảm, giảm mất ngủ, giảm chứng hiếm muộn,
lo âu, ung thư và tuổi già cũng chậm lại.
Điều quan trọng hơn nữa được bác sĩ Dusek và các đồng nghiệp khám phá
trong cuộc nghiên cứu rất tinh vi về trạng thái thư giãn làm cho hoạt động
của bộ di truyền (genome) thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn.
Bác sĩ Herbert Benson nói rõ cách thực hành thiền thư giãn rất dễ dàng:
“Mỗi ngày ngồi Thiền từ 10 đến 20 phút trong tư thế thư giãn, mắt nhắm
lại và lập lại nhiều lần một chữ hay một câu khi thở, nếu ý tưởng khởi dậy
thì nhận biết và trở về với hơi thở và lời niệm.
Ngoài ra, trong các hoạt động hàng ngày, trạng thái thư giãn cũng xuất
hiện khi chúng ta chú ý vào một công việc, một hoạt động, một động tác
với tâm buông xả như khi đánh đàn, chạy bộ, đan áo len, tập khí công,
yoga, đi bộ hay lập đi lập lại với tâm thoải mái một câu, một chữ hay một
lời cầu nguyện.”

4. Cách thực hành theo khoa học đê làm phát sinh chú ý và
thư giãn
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Bác sĩ Benson đã nghiên cứu các loại Thiền khác nhau và đề nghị một
phương pháp làm cho trạng thái buông thư xuất hiện dễ dàng:










Chọn một chữ hay một câu thuộc niềm tin tôn giáo vững chắc của mình.
Ngồi yên lặng và thoải mái.
Nhắm mắt lại.
Buông xả các bắp thịt.
Thở chậm và tự nhiên và cùng lúc lập đi lập lại chữ, câu lựa chọn hay
lời cầu nguyện mình chọn khi thở ra.
Để tâm trong trạng thái buông xả. Không lo lắng mình làm đúng nhiều
hay không. Khi có ý tưởng xuất hiện thì nhận biết (như tự nói thầm “À,
nó đó”), rồi nhẹ nhàng trở về với hơi thở và lời niệm.
Thực hành tiếp tục từ 10 đến 20 phút.
Đừng đứng lên ngay khi hết giờ ngồi thiền. Tiếp tục ngồi yên lặng thêm
một phút cho đến khi các ý tưởng xuất hiện lại. Mở mắt ra và ngồi thêm
một phút trước khi đứng lên.
Thực hành như vậy một hay hai lần một ngày.

5. Cách thực hành tổng hợp các phương pháp trên
Niệm Phật và xoa chuỗi Bồ đề
Đây là cách thực hành tổng hợp các phương pháp trên một cách cụ thể, dễ
dàng và có kết quả hơn cách thiền khoa học: Niệm Phật và xoa chuỗi Bồ
đề để làm phát triển khả năng chú ý, thư giãn, an lạc và sức mạnh nội tâm.
Niệm Phật và xoa xâu chuỗi bồ đề trong lòng hai bàn tay giúp phát triển
chú tâm hay chánh niệm:
Cách để chuỗi Bồ đề trong tay (như phái Nhật Liên Tông):
1. Chuỗi ngắn: Tròng vào ngón giữa và áp hai lòng bàn tay trên chuỗi và
xoa hai tay khi niệm Phật.
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2. Chuỗi dài: để như trên rồi áp hai lòng bàn tay lên xâu chuỗi (như phái
Nhật Liên Tông) và xoa hai bàn tay khi niệm Phật.

3. Cách niệm Phật: Niệm “Nam Mô A Di Đà Phật” như trong máy niệm
Phật. Tiếng niệm Phật ngân nga rất êm dịu làm phát sinh cảm giác thư
giãn.
4. Tập cách phối hợp niệm Phật và xoa chuỗi Bồ đề:
 Thực hành xoa tay: Đọc ‘Nam’ rồi xoa hai tay với lòng bàn tay áp nhẹ
trên chuỗi 3 lần.
 Đọc ‘Mô’ cũng xoa như vậy… cho đến chữ ‘Phật’ cũng xoa như vậy.
 Ngồi thật thoải mái trên gối thiền, trên ghế hay trên đòn. Nếu muốn
cũng có thể quỳ như cách người Nhật trong nhóm Nhật Liên Tông khi
thực hành niệm kinh Pháp Hoa (như trong hình trang 120).
 Hít vào thở ra 3 lần trong chánh niệm để thân tâm thư giãn.
 Mở máy niệm Phật hay dĩa CD niệm Phật.
 Tay xoa 3 lần ở mỗi lời niệm như trên. Không cần đếm hai bàn tay xoa
bao nhiêu lần. Sau khi thực hành một thời gian thì hai bàn tay tự nhiên
xoa nhẹ nhàng 3 lần.
5. Thực hành lời niệm ngân nga: tạo cảm giác thư giãn toàn thân:
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 Lúc mới bắt đầu có thể nhắm mắt lại để gia tăng chú ý vào lời niệm.
sau khi đã quen thì có thể mở hay nhắm mắt tùy ý.
 Miệng niệm và phát âm theo lời niệm phát ra có âm điệu từ máy cho
dễ thực hành.
 Nếu đông người cùng niệm thì niệm hòa hợp với đại chúng.
 Khi niệm, hướng sự ý vào phía trước trán và cảm nhận cảm giác thư
giãn và an lạc nơi vùng này.
 Dần dần, cảm nhận an lạc toàn thân.
6. Ngồi thiền: Sau khi niệm Phật và xoa chuỗi Bồ đề 10 đến 20 phút hay
nhiều hơn thì ngồi thiền 10 phút để thực hành thiền quán (thiền mở rộng
thấy biết rõ ràng) để duy trì trạng thái định thân và định tâm kết hợp thành
định lâu dài trong thư giãn và an lạc.
 Tắt máy và để xâu chuỗi trên bàn.
 Ngồi thiền trên gối, ghế hay đòn.
 Để toàn thân thư giãn, các giác quan như mắt, tai, mũi, miệng, thân và
ý thư giãn và mở rộng nhưng tỉnh thức và thấy biết rõ ràng khi có thứ
gì xuất hiện.
 Thở đan điền với tâm hoàn toàn buông xả trong tỉnh thức.
7. Duy trì thấy biết rõ ràng với thân tâm thư giãn:
 Không hướng sự chú ý vào một đối tượng đặc biệt nào cả. Mở rộng
tâm thấy biết và thấy biết mọi thứ khi chúng xuất hiện.
 Nhận biết khi tâm xao lãng (như khi bị ý tưởng lôi kéo).
 Nhẹ nhàng đưa tâm trở về sự chú ý mở rộng.
 Nhận biết về đối tượng làm lãng trí (như các ý tưởng) nhưng không bị
lôi cuốn theo nó.
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Sau khi thực hành như trên thì thân càng lúc càng trở nên nhẹ nhàng hơn,
càng mềm mại hơn và càng gia tăng an lạc hơn. Điều này được đức Phật
giảng rõ như sau:
“Khi nào, này Ananda, Thế Tôn định thân trên tâm và định tâm trên thân,
trong khi nhập vào và an trú lạc tưởng và khinh an tưởng trong thân,
trong khi ấy, này Ananda, thân của Như Lai lại càng khinh an hơn, càng
nhu nhuyễn hơn, càng kham nhẫn hơn, càng chói sáng hơn. Ví như một
hòn sắt (hâm nóng) cả ngày trở thành nhẹ nhàng hơn, nhu nhuyễn hơn,
kham nhận hơn, chói sáng hơn..”
(Kinh Tương Ưng Bộ, Phẩm Capala, Kinh Hòn Sắt, HT. Thich Minh Châu
dịch.)
Thực hành như trên thì chúng ta có niệm lực và định lực rất mạnh mẽ
trong trạng thái thân và tâm thư giãn nên nhờ đó mà:
“Thay vì mình nỗ lực thực hành chú ý, tỉnh thức và thư giãn
Thì chú ý, tỉnh thức và thư giãn tự chúng lôi kéo mình (người tu)
thực hành.”
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Kết quả kỳ diệu đó là do phối hợp Thiền Tịnh Song Tu trong Đại Ấn.

Thiền Tịnh song tu như cọp có đôi cánh lớn.
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