
 

 

Năm Trải Nghiệm của Một Thiền Giả 
 

Trong bài giảng này, Phakchok Rinpoche giới thiệu về năm trải nghiệm của thiền giả.  Khi 

thực hành thiền, chúng ta sẽ thấy được các kết quả khác nhau.  Đây là những trải nghiệm 

theo tiến trình và điều này có nghĩa là chúng ta đang dần cải thiện.  Năm trải nghiệm này 

hoạt động giống như biển chỉ đường.  Nhờ hiểu về chúng mà chúng ta thấy được sự tiến 

bộ của mình trên con đường thiền an trụ tâm.  

Xin quay trở lại trang gốc bằng tiếng Anh để xem video “5 Trải nghiệm”. Để kích hoạt phụ 

đề xin vui lòng bấm nút CC. 

 

NĂM TRẢI NGHIỆM  

Chúng ta mô tả các trải nghiệm này bằng cách sử dụng các hình ảnh thiên nhiên làm 

yếu tố tham khảo.  

1. Thác nước 

2. Dòng sông chảy xiết 

3. Dòng sông tĩnh lặng 

4. Đại dương không sóng 

5. Ngọn núi 

 



NĂM TRẢI NGHIỆM: THÁC NƯỚC  

Khi mới bắt đầu, chúng ta nhận thấy rằng tâm trí mình rất ồn ào và chuyển đổi rất nhanh. 
Nhận thức được thác nước của các ý niệm này là bước đầu tiên để trở thành một thiền 
giả. Chúng ta có thể thấy tâm trí  mình như một dòng chảy va đập, vội vã và mạnh mẽ! 
Các ý nghĩ cứ như một dòng thác đổ xuống không thể kiểm soát.  

 
Trải Nghiệm 1: Thác Nước 

NĂM TRẢI NGHIỆM: DÒNG SÔNG CHẢY XIẾT  

Sau khi thực hành một thời gian, chúng ta nhận thấy một sự thay đổi. Các vị thầy thường 

gọi đây là dòng sông chảy xiết. Những ai đã từng có trải nghiệm chơi trèo thuyền hoặc 

bè trên sông có thể liên tưởng ngay tới điều này.  Các khúc sông thường có đá và khúc 

quanh xuất hiện bất ngờ. Chúng ta trải nghiệm sự gập ghềnh. Các dòng sông đang chảy 

chậm qua khúc quanh rồi bất ngờ mọi thứ biến đổi.  Tương tự như vậy, trong thiền, có 

thể chúng ta trải nghiệm những khoảng lặng.  Rồi bất chợt từ đâu đó, các ý nghĩ bắt đầu 

trỗi dậy và tạo ra sự phân tâm. 

 
Trải Nghiệm 2: Dòng sông chảy xiết 

 



NĂM TRẢI NGHIỆM : DÒNG SÔNG TĨNH LẶNG  

Sau khi dành thêm thời gian thực hành, chúng ta nhận thấy sự tiến bộ bổ sung.  Có thể 

chúng ta thấy rằng tâm trí mình rất thư thái.  Thực vậy, có thể chúng ta nghĩ rằng các ý 

niệm đã hoàn toàn tan biến. Tuy nhiên, hãy xem xét ví dụ sau.  Một dòng sông chảy chậm 

có vẻ như đứng yên đúng không? Nhưng thường thì các dòng chảy lớn và mạnh của các 

con sông lớn thường nằm bên dưới mặt nước.   Điều này mô tả  những gì xảy ra trong 

tâm trí chúng ta.  Thực sự là chúng ta có tiến bộ do các dòng xoáy, va đập và ồn ào của ý 

nghĩ đã dịu xuống.  Nhưng bên dưới bề mặt đó, chúng ta vẫn còn những dòng chảy ngầm 

của ý niệm.  

 
Trải Nghiệm 3: Dòng sông tĩnh lặng 

 

NĂM TRẢI NGHIỆM: ĐẠI DƯƠNG KHÔNG SÓNG  

Dần dần, khi tiếp tục ngồi thiền, chúng ta sẽ trải nghiệm cấp độ thứ tư.  Giờ đây chúng ta 

sẽ đạt tới một sự thư thái sâu hơn.  Chúng ta thấy được một số chuyển động của tâm 

nhưng ít hơn trước rất nhiều.  Các ý niệm khởi sinh nhưng chúng ta không thấy các dòng 

chảy ý niệm mạnh mẽ. 



 
Trải Nghiệm 4: Đại dương không sóng 

 

NĂM TRẢI NGHIỆM: NGỌN NÚI 

Cuối cùng tâm chúng ta sẽ trở nên vững chãi trong thiền. Ngọn núi thể hiện sự vững chắc 

và không có chuyển động. Sau khi hành thiền thường xuyên nhiều tháng, chúng ta trải 

nghiệm tâm trí vững chắc, sâu thẳm và lớn lao này. 

 
Trải Nghiệm 5: Ngọn núi 

CÁC TRẢI NGHIỆM KHÁC  

Thêm vào đó, khi thực hành thiền an trụ tâm, chúng ta có thể trải nghiệm các trạng thái 

khác. Rinpoche  giải thích về những trải nghiệm phổ biến này.  Một lần nữa thầy nhắc 

nhở rằng những điều này là do các thiền giả đúc kết lại sau khi họ thực hành. 

1. An lạc 

2. Sáng suốt, trong sáng hay “sắc bén” 

3. Vô niệm (Không ý nghĩ) 



Chúng ta có thể có một hoặc nhiều trải nghiệm này.  Nhưng điều quan trọng cần ghi nhớ 

là không bám chấp vào các cảm giác này.  Chúng ta cũng không nên kì vọng vào bất cứ 

điều gì trong số này.  Và nếu nó xuất hiện, chúng ta không nên cố gắng “bám ” vào chúng. 

Hãy nhớ rằng sự bám luyến vào ngay cả các trải nghiệm tốt cũng dẫn tới sự trôi lăn tương 

tục trong luân hồi! 

 

 

 

• Vào thời điểm này trong khoá học, bạn sẽ mô tả tâm mình như thế nào? Điều nào 

trong số năm trải nghiệm này thể hiện chính xác nhất sự thiền tập của bạn? Ghi điều 

này vào trong nhật ký.  Và lưu ý rằng bạn không nên phán xét!  Chúng ta chỉ đơn 

thuần quan sát tình trạng của mình.  Nếu chúng ta đang là thác nước—thật tuyệt! 

Nhận ra điều đó không phải là tuyệt vời hay sao? Bạn chỉ nhận ra điều đó nếu bạn 

dành thời gian thực hành. 

• Và bây giờ, trong suốt thời gian khoá học, hãy quay trở về những hình ảnh này.  

Trong khi bạn thực hành các phương pháp thiền khác nhau, bạn có giao động 

không? Hãy nhận biết những gì xảy ra nếu bạn bỏ lỡ vài thời thiền.  Và nếu bạn dành 

nhiều ý định và thời gian hơn cho thực hành, điều gì sẽ xảy ra?  Trong suốt năm, hãy 

ghi lại trải nghiệm của mình.  Có thể bạn sẽ thấy rằng năng lực quan sát tâm của bạn 

trở nên sắc bén hơn.  

• Liệu có những dòng chảy hay cơn sóng của ý niệm mà trước đây bạn chưa từng nhận 

ra? Chúc mừng bạn—điều đó nghĩa là bạn đang trở nên tỉnh thức hơn. Và xin nhớ 

rằng, chúng ta không chạy đua ở đây —mà chúng ta muốn hiểu những điều gì đang 

thực sự xảy ra trong tâm mình. 

 

 


