
Chương 1 

1.Thông qua ân huệ của Thượng Đế, ham muốn tính bất nhị khởi lên trong những 

người thông thái và cứu rỗi họ khỏi nỗi sợ hãi lớn lao. 

2. Sự thật là toàn bộ vũ trụ này được lấp đầy bởi Đại Ngã. Và, do Đại Ngã được 

che phủ bởi chính Nó, làm thế nào ta có thể thờ phụng Đấng phúc lạc, vô hình 

tướng, bất phân, bất biến đó? 

3. Vũ trụ này bao gồm năm nguyên tố (nước, lửa, đất, không khí, không gian) cũng 

giống như ảo ảnh của hồ nước trên sa mạc. Khi ta đã là đấng Đại Ngã duy nhất, 

hoàn hảo, thì ta đâu cần cúi mình trước ai? 

4. Tất cả thực sự đều là Đại Ngã, và ở trong Nó, cả tánh phân biệt và tánh bất phân 

biệt đều không tồn tại. Ta thật bối rối khi phải nói rằng "Đại Ngã có tồn tại" hoặc 

"Đại Ngã không tồn tại". 

5. Cái tinh túy nhất của toàn bộ giáo lý Vedanta (Phệ-Đà) là cái tri thức này, cái 

minh triết tối thượng, đó là ta là cái Đại Ngã vô hình tướng, toàn khắp. 

6. Không còn nghi ngờ gì nữa, ta là Thượng đế, là Đại Ngã của tất cả; tinh khiết, 

không thể chia cắt, tựa như bầu trời. Hoàn mỹ tự nhiên. 

7. Ta thực sự là bất biến và vô hạn - hình thái của Ý thức thuần khiết. Ta không 

biết làm thế nào mà niềm vui và nỗi buồn hiện hữu và không biết ai đang trải 

nghiệm chúng. 

8. Với ta, không có hành vi tinh thần nào là tốt hay xấu. Không có hành vi vật lý 

nào là tốt hay xấu. Không có hành vi ngôn từ nào là tốt hay xấu. Ta là cái ý thức 

bất diệt, thuần khiết và siêu việt. 

9. Thực sự thì tâm trí cũng giống như không gian. Có vẻ như nó ở mọi hướng. Có 

vẻ như nó chuyển hóa vạn vật. Có vẻ như nó là mọi thứ. Nhưng trong thực tại, nó 

không tồn tại. 

10. Ta là một và ở trong tất cả mọi thứ. Ta không có giới hạn và siêu việt cả không 

gian. Sao ta có thể thấy Bản thân ta hiển lộ ra hoặc bị ẩn đi? 

11. Sao con không hiểu ra rằng ngươi là cái Một tuyệt đối đó? Ngươi là cái Đại 

Ngã vĩnh hằng phản chiếu tất cả tương đồng nhau. Con là Đấng không thể bị bác 
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bỏ, tỏa sáng vĩnh hằng. Sao con vẫn còn lo nghĩ về ngày (ánh sáng) và đêm (bóng 

tối)? 

12. Hãy nhận thức về cái Đại Ngã đó mọi lúc. Nó thường hằng không gián đoạn và 

ở mọi nơi bất biến. Con nói "Tôi là kẻ thiền định" và "Đáng Tối Thượng là đối 

tượng để thiền định vào". Sao con có thể phân chia cái vốn bất khả phân chia? 

13. Con chưa bao giờ được sinh ra và cũng không bao giờ chết đi. Con chưa bao 

giờ có một cơ thể. Kinh Upadnishad (Áo nghĩa thư) đã nói nhiều lần theo những 

cách khác nhau về chân lý này "Tất cả là Brahman". 

14. Con luôn luôn hiện hữu cả ở bên trong và bên ngoài. Ngươi là Chân Phúc Tối 

Thượng mọi lúc và mọi nơi. Tại sao ngươi cần phải chạy chỗ này chỗ khác như 

một bóng ma? 

15. Với ta và con không thể nào có sự hợp nhất hay riêng rẽ. Trong thực tại, cả ta, 

ngươi và thế giới đều không tồn tại. Đại Ngã duy độc tôn. 

16. Con không thuộc về năm giác quan như nghe, chạm, nhìn, ngửi, nếm, và năm 

giác quan cũng chẳng thuộc về ngươi. Sự thật là con chính là Thực Tại Tối 

Thượng. Nào có cần phải buồn đau vì lý do gì? 

17. Con không sinh cũng không tử, không ký ức, không nô lệ cũng không giải 

thoát, con cũng không tốt không xấu. Tại sao con lại khóc chứ? Ôi đứa con dấu 

yêu. Tên tuổi và hình tướng không thuộc về ta và con. 

18. Ôi, sao con cứ lang thang như một bóng ma lạc lõng mãi thế? Hãy chứng ngộ 

cái Đại Ngã không khác biệt. Từ bỏ mọi ham muốn và hãy hạnh phúc. 

19. Thực sự thì con là Thực Tại bất biến, cái luôn bất động, là một, và chính nó là 

sự tự do. Con không xúc động cũng không bình thản. tại sao con tự tra tấn mình 

bằng những dục vọng xác thân? 

20. Tất cả Áo nghĩa thư tuyên bố rằng Đại Ngã, cái Thực Tại Tối Thượng, không 

có thuộc tính, tinh khiết, bất biến, không có cơ thể, xuyên suốt mọi nơi bình đẳng. 

Hãy biết rằng ta là cái Đại Ngã đó không chút nghi ngờ. 

21. Hãy biết rằng: cái gì có hình tướng thì không có thực; thứ vô hình tướng thì là 

vĩnh hằng. Ai noi theo lên chân lý này sẽ thoát khỏi luân hồi tái sinh. 
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22. Những thánh hiền nói rằng Thực Tại là một và bất biến. Khi dục vọng được 

buông bỏ, sự đa dạng và sự hợp nhất đều ngừng tồn tại trong tâm trí. 

23. Một người sao có thể nhập định nếu nghĩ rằng mình sai khác với Đại Ngã? 

Nhưng ngược lại, một người nghĩ mình là Đại Ngã cũng không thể nhập định 

được. Một người không thể nhập định khi nghĩ Đại Ngã tồn tại hoặc không tồn tại. 

Và nhập định có nghĩa lý gì khi tất cả vốn là một và tự do tự nhiên? 

24. Con là cái Thực Tại vĩnh thuần và bất biến. Con không có cơ thể, không sinh, 

bất hủ. Con đừng có bất cứ suy nghĩ, bất cứ quan niệm nào như là "tôi biết Đại 

Ngã" hoặc "tôi không biết Đại Ngã". 

25. Đại Ngã, chân tánh của sự tồn tại, đã được xây dựng qua những chân ngôn của 

Phệ Đà Kinh như "Tat tvam asi" hay "Ta là Đại Ngã". Cơ thể được cấu thành từ 

năm nguyên tố không có thực, đã được tuyên bố trong Áo nghĩa thư bởi chân ngôn 

"Neti, neti" (Không phải thứ này, cũng không phải thứ này). 

26. Sự thực là mọi thứ trong vũ trụ này được lấp đầy bởi Đại Ngã duy nhất của 

con. Vì vậy, không có người hành thiền hay sự thiền định nào trong tâm trí của 

con. Sao con có thể không biết xấu hổ mà ngồi thiền? 

27. Sao ta có thể nói hay thờ phụng Đấng Chân Phúc Siêu Nhiên đó, thứ mà ta biết 

nó không phải là một đối tượng của tri thức. Với ta, ta chính là Đấng Chân Phúc 

Siêu Nhiên - Thực Tại Tối Thượng, cái mà trọn vẹn tự tánh và tràn khắp mọi nơi 

như không gian. 

28. Ta không phải là những quy tắc vũ trụ. Ta là Thực Tại không sai khác, thứ 

không thể suy xét và lý giải, siêu thoát khỏi đối tượng và chủ thể. Làm thế nào để 

ta tự biết Ta? 

29. Một vật thể không thể có tánh tự nhiên là bất tận. Vật chất không thể là Thực 

Tại. Thực tế thì Đại Ngã đơn độc của con chính là Thực Tại Tối Thượng. Nó 

không hề nguy hại hay vô hại. 

30. Con là Thực Tại thuần khiết, vô thể, bất sinh, bất diệt. Tại sao cần có sự lẫn lộn 

đối với Đại Ngã? Và lần nữa, tại sao con lại nói "con rất rối trí"? 

31. Khi một cái bình bị đánh vỡ, không gian trong bình hợp nhất với cái không 

gian không sai khác ở bên ngoài. Tương tự như vậy, khi tâm trí được thanh lọc 

thuần khiết, nó hợp nhất với Đánh Chân Phúc Siêu Nhiên. Vì thế ta không nhận 

biết sự sai khác nào nữa. 
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32. Sự sai khác giữa cái bình và không gian trong bình, cơ thể cá nhân và linh hồn 

cá nhân, không tồn tại trong Đại Ngã. Hãy chứng ngộ cái Đại Ngã tuyệt đối đó, thứ 

mà không thể tri biết và cũng không thể làm cho biết đến. 

33. Đại Ngã tồn tại mọi nơi, mọi lúc, và trong mọi thứ. Nó là vĩnh hằng và bất 

biến. Cả thế giới này là sự trống không và cũng đồng thời được lấp đầy bởi Đại 

Ngã. Hãy nhận ra ta là Đại Ngã đó. Đừng có nghi ngờ. 

34. Trong Đại Ngã, không hề có kinh Veda hay những cõi giới, không thần linh 

hay sự hy sinh, không có những chặng của cuộc sống, không có chủng tộc, không 

phân biệt đẳng cấp, hay dòng dõi; không có con đường của khói bụi hay con đường 

của ánh sáng. Chỉ có Đại Ngã không sai khác, cái Thực Tại Tối Thượng, tồn tại. 

35. Nếu con đã chứng ngộ Đấng Tuyệt Đối, thứ mà bất phân biệt từ đối tượng và 

chủ thể, vậy sao con có thể nghĩ Đại Ngã như là thứ có thể nhận thức hoặc không 

thể nhận thức? 

36. Một số người muốn trở thành người bất nhị nguyên trong khi số khác muốn là 

người nhị nguyên, nhưng không ai trong số họ thực sự biết cái Đại Ngã không sai 

khác, cái mà trống rỗng cả nhị nguyên và bất nhị nguyên. 

37. Đại Ngã không hề có màu sắc như trắng, xanh hay vàng; nó trống rỗng không 

có các tính chất như nghe, chạm, nếm. Sao con người có thể mô tả được Đại Ngã, 

thứ mà không thể nghĩ bàn. 

38. Khi tất cả mọi thứ trên thế gian này, bao gồm cả thân thể, trở nên không thực 

và trống rỗng như không gian, một người mới có thể thực sự biết Đại Ngã. Và sau 

đó không còn sự nhị nguyên với anh ta. 

39. Với ta thì cái ngã bẩm sinh và cái Ngã Tối Thượng đều là một và đồng nhất 

như không gian liền mạch. Sao có thể có khái niệm về người hành thiền và việc 

thiền định? 

40. Bất kể ta ăn gì, bất kể ta làm gì, bất kể ta hy sinh cái gì, bất kể ta cho cái gì, 

chúng đều không thuộc về ta. Ta mãi mãi tinh khiết, không sinh và không diệt. 

41. Biết rằng tất cả vũ trụ này đều là vô tướng. Biết rằng toàn vũ trụ này không hề 

có biến hóa. Biết rằng toàn vũ trụ này đều là sự hiện hữu tinh khiết tự tính. Biết 

rằng vũ trụ này thuộc về chân tánh của Đấng Chân Phúc Siêu Nhiên. 
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42. Đừng nghi ngờ gì về việc ta là Thực Tại Tối Thượng. Sao con cứ nghĩ rằng: 

"Liệu ta có biết Đại Ngã hay không biết?" hoặc "Liệu nó có phải là phạm trù về 

trải nghiệm hay nó không thể được hiểu được?" 

43. Hỡi con yêu ơi, bóng tối và ánh sáng sao có thể đồng thời tồn tại. Vậy minh 

triết và vô minh sao có thể cùng chứa trong Đại Ngã. Tất cả đều là một, không tì 

vết, Thực Tại vô hình. 

44. Ta là tồn tại không có khởi đầu, điểm giữa, và kết thúc. Ta không bao giờ bị 

giới hạn. Tự tánh của ta là tinh khiết và hoàn hảo- đây là lời khẳng định chắc chắn 

của ta. 

45. Từ trí tuệ vũ trụ xuống vũ trụ của biểu lộ, ta không nhận thức gì hết. Thật sự thì 

tất cả đều là Đại Ngã. Sao có thể có sự phân biệt giữa giai cấp và các giai đoạn của 

cuộc sống. 

46. Ta biết rằng ta là Thực Tại duy nhất, toàn khắp, tự do và tồn tại mãi mãi. Năm 

nguyên tố: nước, lửa, đất, không gian, không khí không có thực. 

47. Đại Ngã không phải tính nam cũng không phải tính nữ cũng không phải vô 

tính. Nó không phải trong phạm trù của nhận thức và suy xét. Vì thế sao con cứ 

suy ngẫm rằng Đại Ngã có hạnh phúc hay không hạnh phúc? 

48. Đại Ngã không thể bị thanh lọc bởi tu tập 6 nhánh của Yoga, hoặc qua sự phá 

bỏ tâm trí, hoặc bởi hướng dẫn của một vị thầy. Đại Ngã là Thực Tại chính nó và 

chính nó là sự Tinh Khiết. 

49. Đại Ngã không có cơ thể làm từ năm nguyên tố nhưng cũng không phải là nó 

vô thể. Thực sự thì mọi thứ đều là Đại Ngã. Không thể có ba trạng thái (thức, ngủ, 

mơ), hay ngay cả trạng thái thứ Tư đối với Đại Ngã? 

50. Thực sự thì ta chưa bao giờ bị giới hạn hay tự do hay tách biệt khỏi Đại Ngã. 

Ta không phải là người hành vi cũng không phải người hưởng thụ, ta không phải 

thứ xâm lấn cũng không phải thứ bị xâm lấn. 

51. Giống như khi nước hòa vào nước thì nó vẫn là nước bất phân biệt, vậy nên vật 

chất và tinh thần đều là hiện ra cùng một bản chất đối với ta. 

52. Nếu như con không tự do, thì con cũng chưa bao giờ bị tù túng. Sao con có thể 

nghĩ bản thân mình là có hình tướng (khi bị giới hạn) hoặc vô hình tướng (khi 

được giải thoát)? 
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53. Ta biết hình thái siêu nhiên của con, thứ mà hiện hữu vĩnh hằng, toàn khắp 

giống như không gian. Tương tự, ta cũng biết hình thái thấp kém của con, nó thực 

sự giống như ảo ảnh của nước. 

54. Ta không có đạo sư cũng không có sự chỉ dẫn, ta không có những thuộc tính 

cũng không có hành động. Ta biết chắc chắn rằng ta vô hình cũng như không gian 

và tuyệt đối tinh khiết bởi tánh tự nhiên. 

55. Con tuyệt đối tinh khiết. Con hiện hữu không có cơ thể và tâm trí, và vượt trên 

ảo ảnh. Đừng vì xấu hổ mà không dám khẳng định "Ta là Đại Ngã - Thực Tại Tối 

Thượng." 

56. Con yêu, tại sao con khóc? Con thực sự là Đại Ngã. Hãy là một với nó. Con 

yêu, hãy uống lấy nước thiêng của đại dương bất tận của Đại Ngã bất nhị. 

57. Trong Đại Ngã, không hề có tri thức hay vô minh và cũng không có sự kết hợp 

của hai thứ đó. Người mà luôn có minh triết Đại Ngã này sẽ tự trở thành cái minh 

triết đó và không gì khác. 

58. Để tự biết mình không cần phải có lý do, cũng không cần tu tập thiền định hay 

chỉ dẫn của đạo sư hay bất cứ điều gì trong không gian và thời gian. Ta tự tánh 

chính là cái Minh Triết tuyệt đối đó, cái Thực Tại mà tự nhiên, vĩnh hằng, vô giới 

hạn giống như không gian. 

59. Ta chưa bao giờ được sinh ra và cũng sẽ không bao giờ chết đi. Hành vi của ta 

không tốt cũng không xấu. Ta là Đại Ngã tinh khiết, vô thuộc tính. Sao có thể có 

khái niệm về nô lệ hay tự do với ta? 

60. Khi Đại Ngã hiện toàn khắp, tỏa sáng, bất động, tràn đầy, và liền mạch, ta 

không nhìn thấy bất cứ sự phân tách nào. Nó sao có thể ở bên trong hay là bên 

ngoài? 

61. Toàn bộ vũ trụ này hiện ra với ta như là một thể thống nhất, liền mạch. Ah, ra 

là do cái ảo ảnh (Maya) tệ hại này đã tạo ra sự phân biệt giữa nhị nguyên và bất nhị 

nguyên. 

62. Một đối tượng, ngay cả hữu hình hay vô hình, đều có thể bị bác bỏ (không phải 

là Đại Ngã) bằng cách nói: "Không phải cái này, Không phải cái này!" Duy chỉ 

Đấng Chân Phúc Siêu Nhiên, thứ mà siêu thoát khỏi tánh khác biệt và tánh giống 

nhau, tồn tại. 
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63. Con không hề có mẹ hay cha, hay họ hàng, hay vợ con, bạn bè. Con không có 

gì thiên vị hay vô tư. Biệt vậy nhưng sao con vẫn còn có quá nhiều khổ đau trong 

thâm tâm? 

64. Ôi con, không hề có ngày và đêm với con, không thăng hay hạ. Người khôn 

ngoan sao có thể nghĩ đấng vô thể lại có một cơ thể? 

65. Hãy giác ngộ cái Đại Ngã bất biến, cái mà không phải toàn phần cũng không 

phải một phần, không phân biệt mà cũng không bất phân biệt. Nó siêu thoát khỏi 

đau khổ và hạnh phúc. 

66. Ta không phải là người hành động cũng không phải người thưởng thức. Không 

có hành động quá khứ hay hành động hiện tại trong ta. Khi ta đã không còn khái 

niệm gì về có cơ thể hay không có cơ thể, ta sao có thể còn khái niệm về của ta 

hoặc không phải của ta? 

67. Ta đã thoát khỏi những điểm yếu như là xúc động, giận dữ,... Ta tự do khỏi 

những nỗi giày vò liên quan đến thân thể, tâm trí, v.v... Biết rằng ta là Đại Ngã, là 

một và mênh mông như là không gian. 

68. Bạn ta ơi, nói nhiều lời nhàm chán vô dụng vậy đâu có ích gì? Bạn ta ơi, tất cả 

những lời nói đó chỉ là phỏng đoán. Ta đã nói cho bạn cái tinh túy nhất rằng: Bạn 

thực sự là Thực Tại - không giới hạn giống như không gian. 

69. Dù theo cách nào hay ở nơi đâu, một tu sĩ yogi khi chết sẽ tái nhập với Đại 

Ngã, giống như không gian trong bình tái nhập với không gian bất tận bên ngoài 

khi cái bình vỡ. 

70. Một tu sĩ yogi có thể chết ở một nơi thiêng liêng, hay một căn nhà bỏ hoang, 

hay anh ta thậm chí có thể chết trong cơn hôn mê, nhưng ngay khi anh ta rời bỏ 

thân thể này, anh ta lập tức trở thành Đại Ngã Tuyệt Đối. 

71. Tu sĩ yogi nhìn tất cả nghĩa vụ, tiền tài, các đối tượng giải trí, sự tự do, tất cả 

các vật thể chuyển động và bất động như con người, cây cối, v.v.. đều như ảo ảnh 

của nước. 

72. Ta không hành vi trong quá khứ, ta cũng không có hành vi trong hiện tại, và ta 

cũng sẽ không có hành vi trong tương lai. Ta chưa bao giờ, hiện tại không và sau 

này cũng sẽ không bao giờ hưởng thụ những thành quả đáng kính từ những hành vi 

đó. Đây là lời khẳng định chắc chắn của ta. 
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73. Avadhuta (vị thánh thần bí) sống ẩn cư hạnh phúc một mình, thanh lọc bởi sự 

tinh khiết hạnh phúc bất gián đoạn của Đại Ngã. Từ bỏ bản ngã, vị Avadhuta hành 

khất và tìm thấy mọi thứ bên trong cái Ngã vĩ đại của mình. 

74. Khi mà không còn bộ ba trạng thái ý thức (thức, ngủ, mơ) hay thậm trí trạng 

thái thứ Tư (Siêu Thức), ở đó người ta đắc được Đại Ngã Tuyệt Đối. Khi không 

còn thiện và ác, đâu còn nô lệ và giải thoát? 

75. Một người không thể đắc được Đại Ngã bởi tụng niệm mantra (chân ngôn), hay 

ngâm kinh thư áo nghĩa Veda (Phệ Đà), hoặc những nghi thức tantra (Đát-đặc-la). 

Bậc Avadhuta vĩ đại sau khi thanh lọc bản thân mình thông qua thiền định, bị hấp 

thu chìm vào trong hạnh phúc bất tận của Đại Ngã, đã hát lên khúc ca (gita) này 

một cách tự nhiên. 

76. Vạn vật đều là sự trống không và cũng đồng thời lấp đầy trọn vẹn. Trong Đại 

Ngã không có chân lý cũng không có giả lý. Điều này đã được kể lại bởi Avadhuta 

từ sự trải nghiệm của chính ngài, và theo sự hiểu biết của ngài với kinh sách. 
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Chương 2 

Avadhuta nói: 

1. Một đạo sư có thể là một người trẻ tuổi hoặc một kẻ hưởng thụ lạc thú của 

thế gian; anh ta có thể là một người mù chữ hay người hầu hay một người 

nội trợ; nhưng những điều trên không phải thứ để ta phán xét. Liệu có ai từ 

bỏ viên đá quý chỉ vì nó bị rơi vào bùn bẩn? 

2. Giáo lý của một đạo sư không thể được phán xét qua sự trau chuốt của ngôn 

từ. Thực sự thì kẻ trí tuệ sẽ chấp nhận cái tinh túy của nó. Một con thuyền dù 

không được tô vẽ, dù có xấu xí, chẳng phải vẫn có thể chở được hành khách 

băng qua đại dương sao? 

3. Đại Ngã tĩnh tại bao trùm hết tất cả những gì chuyển động và bất động mà 

không tốn sức. Bản chất tự nhiên của nó là an tĩnh, ý thức và xuyên khắp 

giống như không gian. 

4. Thực sự thì duy chỉ Đại Ngã toàn khắp đang dẫn dắt mọi thứ chuyển động 

và bất động một cách tự nhiên. Vậy nên sao cái Đại Ngã bất nhị đó có thể 

khác biệt với ta? 

5. Bởi vì ta là Chân Phúc Tối Thượng, ta siêu việt khỏi bản thể và vô bản thể. 

Ta siêu việt khỏi sinh và tử, khỏi u mê và lầm lẫn. 

6. Ta không hề có các thành phần cấu thành, ta được thờ phụng bởi các vị thần. 

Bởi vì ta là Tồn Tại hợp nhất, nên ta không thấy có sự khác biệt giữa các vị 

thần. 

7. Sự vô minh không thể tạo ra bất cứ nghi hoặc nào với ta. Tại sao ta phải 

quan tâm đến các con sóng trong tâm trí? Chúng hiện ra và biến mất như bọt 

nước. 

8. Giống như tánh mềm, tánh cứng, vị ngọt, vị đắng không bao giờ tách rời 

khỏi vật thể tương ứng chứa đựng tính chất đó, vậy trí tuệ vũ trụ và các 

nguyên tố luôn thấm nhuần trong Đại Ngã. 

9. Giống như nước có thể bị nóng, lạnh hay ấm thì cũng vẫn nguyên vẹn là 

nước như cũ, vậy vật chất và tinh thần với ta đều là giống nhau. 

10. Vì Đại Ngã tinh tế hơn cả vật tinh tế nhất, nó trống rỗng khỏi mọi tên gọi. 

Nó vượt bên trên khỏi cảm giác, tâm trí và trí tuệ. Nó là Đấng tỏa sáng vĩnh 

hằng của vũ trụ. 

11. Vì Đại Ngã là một thực thể tự nhiên như vậy, sao có thể có "Tôi" và "Bạn", 

hay cái vũ trụ bất động hay chuyển động này? 

12. Đại Ngã đã được miêu tả là giống như không gian, bao trùm toàn khắp. Đại 

Ngã là ý thức thuần khiết, toàn khắp và viên mãn. 
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13. Thực sự thì Đại Ngã không phải chuyển động cùng mặt đất, cũng không 

phải được nâng đỡ bởi không khí, cũng không hòa vào nước, cũng không 

thiêu cháy trong ngọn lửa. 

14. Không gian toàn bộ được bao phủ bởi Đại Ngã, nhưng Đại Ngã không bị 

bao phủ bởi bất cứ thứ gì. Nó trú ở bên trong vào bên ngoài, không thể chia 

tách và không thể gián đoạn. 

15. Bởi vì Đại Ngã rất tinh tế, vô hình, không có tính chất, nên những phương 

pháp tu tập để chứng ngộ nó của các đạo sĩ đưa ra phải được tuân theo tuần 

tự. 

16. Thông qua sự kiên trì tu tập yoga, tâm trí không còn bám víu vào bất cứ đối 

tượng nào, và khi các đối tượng không còn tồn tại tâm trí biến mất vào trong 

Cái Tác Nhân Cuối Cùng, loại bỏ tất cả thiện và ác. 

17. Liều thuốc giải duy nhất hiệu nghiệm cho thứ độc dược đáng sợ tên là trần 

gian này chính là thực dược tự nhiên của Đại Ngã. 

18. Khi một người nghĩ về thứ vô tướng, thì một thứ có hình tướng đã được 

mường tượng ra. Đại Ngã không phải tồn tại mà cũng không phải bất tồn tại. 

Nó có thể được gọi là Cái Một Ở Sâu Trong Cùng. 

19. Cái sự biểu lộ bên ngoài chính là vũ trụ này, cái sự biểu lộ bên trong được 

gọi là prakriti (năng lượng) hay maya. Hãy nhận ra Đại Ngã đó, thứ ở sâu 

bên trong cùng của những thứ bên trong, giống như nước ở bên trong vỏ bọc 

của quả dừa. 

20. Tri thức liên quan đến thế giới ngoại vật đều là sai. Tri thức thực sự khởi 

nguồn từ bên trong (trong tâm trí thuần khiết). Hãy nhận ra Đại Ngã đó, thứ 

ở sâu bên trong cùng của những thứ bên trong, giống như nước ở bên trong 

vỏ bọc của quả dừa. 

21. Giống như một người nhìn thấy mặt trăng như là duy nhất và nó rất sáng vào 

trăng tròn, vậy ta cũng phải nhận thức Đại Ngã như là duy nhất và tỏa sáng. 

Nhìn nhận trên quan điểm nhị nguyên đều trở thành nhận thức sai. 

22. Vì vậy, một người có tri thức đa dạng phong phú không thể ngộ được cái 

Đại Ngã toàn khắp. Duy chỉ ai thuần khiết mới đắc được trạng thái thanh 

minh của Đại Ngã, và tên tuổi của anh ta sẽ được ca tụng bởi đại chúng. 

23. Không cần biết anh ta có được học hay mù chữ, không quan trọng anh ta 

giác ngộ Chân Lý thông qua ân huệ của đạo sư hay do tự thân trí huệ của 

anh ta, anh ta sẽ được giải thoát khỏi biển sóng gió của maya (ảo ảnh). 

24. Người đã đắc được Thực Tại Tối Thượng sẽ giải phóng khỏi mọi chấp 

chước và ác cảm, cống hiến vì phúc lợi của chúng sinh, luôn thanh thản, và 

sở hữu một trí huệ vững chắc. 

25. Giống như không gian trong một cái bình tái hòa nhập lại không gian vũ trụ 

sau khi cái bình bị vỡ, khi một tu sĩ chết sẽ quy về chân tánh của anh ta - Đại 

Ngã Tối Thượng. 
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26. Những người theo trường phái hành động (hành thiện tích phước đức) thì 

nói rằng khoảnh khắc họ chết nếu họ ham muốn trạng thái nào thì họ sẽ đắc 

được trạng thái đó. Nhưng những người theo trường phái yoga thì không nói 

như vậy. 

27. Định mệnh của những người theo trường phái hành động thì chỉ được mô tả 

qua lời nói truyền ngôn. Còn mục tiêu của những tu sĩ yoga thì không thể 

luận bàn, bởi vì nó không phải một đối tượng để đạt được. 

28. Vì biết điều này, ta không thể tưởng tượng ra một con đường cụ thể nào cho 

những tu sĩ. Họ đã buông bỏ mọi dục cầu và nghi hoặc, vì thế sự hoàn hảo 

của họ đến một cách tự nhiên. 

29. Không quan trọng một tu sĩ chết ở đâu, dù là nơi thần thánh hay ngôi nhà bỏ 

hoang, anh ta sẽ không bao giờ phải trở lại tử cung của một người mẹ nữa. 

Anh ta nhập vào trong Đại Ngã Tối Thượng. 

30. Người đã chứng ngộ Đại Ngã, cái mà tự nhiên, không phải được sinh ra, 

không thể tưởng tượng được, anh ta không thể bị ô nhiễm bởi tà ác ngay cả 

khi anh ta hành động theo bất cứ cách mà anh ta thích. Và khi anh ta đã thoát 

khỏi vô minh, anh ta không thể thực hiện hành vi nào nữa. Vì thế người 

hành khất mà biệt tự kiểm soát bản thân thì không bao giờ bị trói buộc. 

31. Tu sĩ mà đắc được cái Đại Ngã Tối Thượng vĩnh hằng thì tinh khiết, vô 

song, vô tướng, độc lập, vô thể, vô dục cầu, không còn sự đối lập, không còn 

ảo ảnh, và thuộc về cái quyền năng vô tận. 

32. Tu sĩ mà đắc được cái Đại Ngã Tối Thượng vĩnh hằng, cái mà không phải 

Phệ Đà kinh, không phải lễ thụ giáo, không lễ cạo đầu, không phải đạo sư, 

cũng không phải đệ tử, không phải đồ hình hay thủ ấn có thể biểu lộ. 

33. Tu sĩ mà được cái Đại Ngã Tối Thượng vĩnh hằng, cái mà không phải khởi 

nguồn từ Shiva, Shakti hay Manu. Nó không phải là một cục bướu thịt, nó 

cũng không có một hình thái hay có chân tay. Nó không phải là một thực thể 

như một cái bình, thứ mà có thể thiết kế và hoàn thiện. 

34. Tu sĩ đắc được cái Đại Ngã Tối Thượng vĩnh hằng, là cái tinh hoa mà từ đó 

cả những cõi giới chuyển động và những cõi giới bất động sinh ra, và chúng 

nghỉ ngơi trong nó, và lần nữa tan rã bên trong nó, giống như bọt và bong 

bóng sinh ra từ nước và tan biến trong nước. 

35. Tu sĩ đắc được cái Đại Ngã Tối Thượng vĩnh hằng, thứ ở bên trên cả tri thức 

và vô minh, thứ không thể được biểu lộ bởi các phương pháp kĩ thuật như 

kiểm soát hơi thở, cố định ánh nhìn, tập các tư thế, hoặc tập nhân điện. 

36. Tu sĩ đắc được cái Đại Ngã Tối Thượng vĩnh hằng, thứ không phải số nhiều, 

cũng không phải một, cũng không phải cả hai hay cái khác. Nó siêu thoát 

khỏi thời gian, độ lớn, độ sâu rộng, và sự trống rỗng. Nó không có thể đo 

lường, không chiều kích, và đồng nhất. 
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37. Tu sĩ mà đắc được cái Đại Ngã Tối Thượng vĩnh hằng, có thể là người tu 

khổ hạnh tự kiểm soát bản thân hoặc không, có thể có nhiều tài sản giàu có 

hoặc không, có thể là người năng hoạt động hoặc không hoạt động. 

38. Tu sĩ mà đắc được cái Đại Ngã Tối Thượng vĩnh hằng, cái mà không phải là 

một thân thể, giác quan, tâm trí, trí tuệ, hay bản ngã. Nó không phải năm 

nguyên tố tách biệt, cũng không phải năm nguyên tố tổ hợp, cũng không 

phải là bản chất của không gian. 

39. Tu sĩ mà đắc được cái Đại Ngã Tối Thượng vĩnh hằng, anh ta chuyển hóa cả 

những điều cấm kị trong kinh sách. Không còn quan niệm về thanh khiết hay 

không thanh khiết, cũng không ý niệm tà ác nào có thể khởi lên trong tâm trí 

bất phân biệt của người tu sĩ. Những gì bị cấm với người khác trở nên khả dĩ 

đối với anh ta vì anh ta đã siêu việt trên mọi quy tắc, luật lệ. 

40. Tâm trí không thể nắm bắt Đại Ngã, và ngôn từ cũng không thể biểu đạt 

được Nó - vậy có thể nói gì về sự chỉ dẫn của đạo sư. Thực sự thì Đại Ngã sẽ 

được hé lộ cho người mà đồng hóa theo sự chỉ dẫn của đạo sư, người đã 

công bố Chân Lý đó. 
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Chương 3 

Avadhuta nói: 

1. Sự phân biệt giữa cái đáng khen hay cái đáng chê đều hoàn toàn không tồn 

tại trong Đại Ngã. Đại Ngã là thuần khiết, bất hiển lộ, và không có khuấy 

động hay tĩnh lặng. Sao ta có thể thờ phụng cái Đấng Chân Phúc Tối 

Thượng vô tận, thứ mà không có thuộc tính mà cũng không bất thuộc tính, 

thứ mà toàn khắp và thường hằng? 

2. Đấng Chân Phúc Tối Thượng là vĩnh hằng và không có màu sắc, như đen, 

đỏ, trắng. Thực sự thì nó là cả nguyên nhân và kết quả. Thực sự thì ta là cái 

Đại Ngã đó, thứ siêu thoát khỏi tánh đa dạng. Hỡi bạn ơi, sao mà ta - Đại 

Ngã có thể kính chào Đại Ngã? 

3. Ta không phải được tạo ra và cũng tách biệt khỏi sự sáng tạo. Ta như bầu 

trời quang đãng không mây, không bị che phủ bởi maya (ảo ảnh), và ta luôn 

là sự biểu lộ. Ta không cần mượn ánh sáng từ nguồn sáng khác, ta tách biệt 

khỏi các vật phát sáng và ta tự Thân tỏa sáng. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh 

Phúc và vô tận như không gian. 

4. Thực sự thì sao ta có thể nói Đại Ngã có dục cầu hoặc nó vô dục cầu? Sao ta 

có thể nói Nó có chấp chước hay vô chấp chước? Sao ta có thể nói Nó không 

thực hay vô thực thể? Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như 

không gian. 

5. Sao ta có thể nói bản tánh của Đại Ngã là bất nhị nguyên hay nhị nguyên? 

Sao ta có thể nói Nó vĩnh hằng hoặc không vĩnh hằng? Ta là Tồn Tại - Ý 

Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

6. Đại Ngã không thô thiển cũng không tinh tế. Nó không hiện ra cũng không 

biến mất đi. Nó không có khởi đầu, điểm giữa và kết thúc. Không có cao 

hơn hay thấp hơn trong Đại Ngã. Sự thực là ta đang tuyên bố Chân Lý - 

Thực Tại Tối Thượng. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như 

không gian. 

7. Hãy biết chắc chắn rằng các cảm giác của giác quan và cảm giác của vật thể 

đều là như mây trên bầu trời. Hãy giác ngộ Đấng Tỏa Sáng, thứ không phải 

tự do cũng không bị trói buộc. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô 

tận như không gian. 

8. Hỡi ôi, với trí tuệ, ta không phải là không thể hiểu được cũng không phải 

không thể tới gần. Ta không phải không thể nhìn thấy được cũng không phải 

không thể nhận thức được. Ta không phải ở gần cũng không phải ở xa khuất 

tầm nhìn. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

9. Ta là ngọn lửa của trí huệ đốt cháy mọi hành động của cái tiểu ngã bất hành 

động. Ta là ngọn lửa của trí huệ đốt cháy mọi buồn đau của cái tiểu ngã 
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không buồn đau. Ta là ngọn lửa của trí huệ đốt cháy mọi cơ thể của cái tiểu 

ngã vô thể. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

10. Ta là ngọn lửa của trí huệ đốt cháy mọi tội lỗi của cái tiểu ngã vô tội. Ta là 

ngọn lửa của trí huệ đốt cháy mọi thuộc tính của cái tiểu ngã vô thuộc tính. 

Ta là ngọn lửa của trí huệ đốt cháy mọi trói buộc của cái tiểu ngã vô trói 

buộc. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

11. Hơi ôi, ta không phải suy nghĩ hay giải thoát khỏi suy nghĩ, Ta không phải 

tách biệt hay hợp nhất, Ta không phải không tâm trí cũng không phải có tâm 

trí. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

12. Ở bên trong Ta, không hề có những trạng thái thay đổi luân chuyển như ảo 

tưởng hay thiếu ảo tưởng, đau buồn hay thiếu đau buồn, tham hay thiếu lòng 

tham. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

13. Ta không bị trói buộc bởi sợi dây sinh tử trường tồn. Trong ta không hề có 

niềm vui bất tận của sự thỏa mãn hay sự trói buộc của vô minh. Ta là Tồn 

Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

14. Sự kéo dài của thế gian là sự thay đổi của các rajas, và không phải là của ta. 

Chuỗi đau khổ là sự thay đổi của các tamas, và không phải của ta. Hạnh 

phúc là sự thay đổi của các sattva và không phải của ta. (Rajas, tamas, sattva 

là 3 guna, bộ tam phẩm tính). Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận 

như không gian. 

15. Ta chưa bao giờ thực hiện hành vi nào gây đau khổ. Ta chưa bao giờ có tâm 

trí có sự vận hành bởi niềm đau và sự khoái lạc. Ta không có nguồn của bản 

ngã bên trong. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không 

gian. 

16. Cả tĩnh và động, nghi hoặc hay quyết tâm đều kết thúc trong Đại Ngã. Cả 

hai trạng thái thức tỉnh và ngủ mơ, thiện và ác, bị hủy diệt trong Đại Ngã. Cả 

sức mạnh hay sự yếu đuối, chuyển động hay bất động đều tan biến trong Đại 

Ngã. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

17. Đại Ngã không phải là cái biết cũng không phải là cái mà có thể được biết. 

Nó siêu việt khỏi sự phỏng đoán và logic. Nó siêu việt khỏi mọi nhận thức 

của ngôn từ, tâm trí và trí tuệ. Vậy nên sao ta có thể nói với con về Đại Ngã- 

cái Thực Tại Tối Thượng? Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận 

như không gian. 

18. Đại Ngã không phải bị phân chia cũng không phải bất phân chia. Thực sự thì 

nó không có bên trong và bên ngoài. Đại Ngã không phải là một thứ có 

nguồn gốc từ trong quá khứ và theo đó sẽ phải ngừng tồn tại. Ta là Tồn Tại - 

Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

19. Thực sự thì ta là Đại Ngã, siêu thoát khỏi đam mê, ghen tị, hận thù, và 

những tánh còn lại. Ta là Thực Tại trống rỗng khỏi mọi khổ đau gây ra bởi 

các vật thể vật lý, phi vật lý và cả những thứ siêu nhiên. Ta là Chân Lý mà 
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những khổ đau trên thế gian này không thể chạm tới. Ta là Tồn Tại - Ý Thức 

- Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

20. Sao có thể tồn tại trạng thái Thứ Tư (trạng thái siêu thức) khi mà cả ba trạng 

thái (thức, ngủ, mơ) đều không tồn tại trong Đại Ngã? Sao bốn điểm gốc của 

không gian đâu có thể tồn tại nếu không có ba chiều kích của thời gian? 

Thực sự thì Đại Ngã là nơi cư trú tối thượng của sự yên bình. Ta là Tồn Tại - 

Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

21. Ở bên trong Ta, không có sự sự phân biệt như dài hay ngắn, rộng hay hẹp, 

tròn hay vuông. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không 

gian. 

22. Ta không có cha, mẹ hay con cái. Ta không sinh, không tử cũng không dục 

vọng. Thực tại là bất biến bất chuyển và yên lặng. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - 

Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

23. Đại Ngã là tràn đầy, hoàn toàn tinh khiết, bất tận và siêu việt khỏi trí tuệ. 

Thật không khôn ngoan nếu nghĩ rằng Đại Ngã là ô nhiễm hay không ô 

nhiễm, chia cắt hay không chia cắt. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và 

vô tận như không gian. 

24. Nếu Thực Tại Tối Thượng là đồng nhất và tuyệt đối tinh khiết, sao có thể có 

nhiều thần thánh như Brama, Vishnu và Shiva - hay có nhiều nơi cư ngụ như 

Brahmaloka, thiên đường, và mặt đất? Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc 

và vô tận như không gian. 

25. Sao ta có thể nói về Thực Tại Tối Thượng như là không phải thứ này hay 

thứ kia, có điểm kết thúc hay không có điểm kết thúc, hay nó có cơ thể hay 

vô thể? Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

26. Mặc dù bất động, như ta vẫn thường hằng tham gia vào hoạt động cao cả 

nhất. Không bám víu gì cả, ta hưởng thụ sự hạnh phúc của việc vô chấp 

chước. Không có cơ thể, ta hưởng thụ niềm hạnh phúc của sự vô thể. Ta là 

Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

27. Sự sáng tạo tuyệt đẹp của Maya không thể có bất cứ thay đổi nào bên trong 

Ta. Không có sự quanh co, lừa dối, sự thật hay không thật nào có thể ảnh 

hưởng chút gì lên Ta. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như 

không gian. 

28. Mặc dù ta siêu việt khỏi các giới hạn của thời gian như ngày và đêm, ta vẫn 

luôn thường hằng không bao giờ vắng bóng. Mặc dù ta không có bất cứ tri 

thức về sự khác biệt nào, ta không phải điêc hay ngu dốt. Ta siêu thoát khỏi 

sự vô minh, ta không cần sự thanh lọc tâm trí. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - 

Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

29. Ta không có sư phụ và ta cũng không phải là sư phụ, vì thế ta thoát khỏi sự 

phức tạp. Ta đã chuyển hóa tâm trí, nó đã ngừng hoạt động, vì thế ta không 

còn sự hỗn tạp. Ta biết chắc chắn rằng tánh nhị nguyên đã không còn hoạt 
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động trong ta, vì thế ta không còn sự rắc rối. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh 

Phúc và vô tận như không gian. 

30. Sao ta có thể nói rằng Đại Ngã như một khu rừng hay một nhà thờ? Sao ta 

có thể nói rằng Đại Ngã đã được chứng minh hay còn nghi hoặc? Thực sự 

thì Nó toàn khắp, bất động và không thể bị tác động. Ta là Tồn Tại - Ý Thức 

- Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

31. Trống rỗng khỏi vật chất và đời sống, Đại Ngã tỏa sáng vĩnh hằng. Không 

có khởi nguồn hay hạt giống, Nó tồn tại vĩnh hằng. Không tự do cũng không 

bị trói buộc, Đại Ngã tỏa sáng vĩnh hằng. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh 

Phúc và vô tận như không gian. 

32. Không có khởi nguồn, Đại Ngã tỏa sáng vĩnh hằng. Không tồn tại như một 

hiện tượng, Nó tỏa sáng vĩnh hằng. Không thể bị phá hủy, Nó tồn tại vĩnh 

hằng. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

33. Ô Đại Ngã, Người không có bất cứ tên hay hình dáng nào cho dù tất cả sự 

ám chỉ đều không đúng. Không có vật chất nào là khác biệt hay không khác 

biệt với Người. Vậy nên tại sao con, cái tâm trí không biết xấu hổ này, lại có 

thể buồn đau? Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không 

gian. 

34. Tại sao con khóc, anh bạn? Với con, con không thể bị hư hoại hay chết. Với 

con, con không hề có sinh và đau khổ. Tại sao con khóc, anh bạn? Với con, 

không hề có bệnh tật hay sự sửa đổi. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và 

vô tận như không gian. 

35. Tại sao con khóc, anh bạn? Con không có hình tướng hay bị biến tướng. Tại 

sao con khóc, anh bạn? Không hề có sự già hóa với con Ta là Tồn Tại - Ý 

Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

36. Tại sao con khóc, anh bạn? Con không hề có các cơ quan vật lý hay tâm lý. 

Tại sao con khóc, anh bạn? Con không hề có các giác quan. Ta là Tồn Tại - 

Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

37. Tại sao con khóc, anh bạn? Con không hề có dục vọng hay lòng tham. Tại 

sao con khóc, anh bạn? Con không có ảo tưởng. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - 

Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

38. Tại sao con có thể ham muốn quyền uy tối cao khi con không hề có tài sản 

giàu có? Sao con có thể tìm kiếm sự giàu có khi còn không có vợ? Khi con 

không có cảm giác sở hữu thì tài sản có tác dụng gì với con? Ta là Tồn Tại - 

Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

39. Sự sáng tạo của vũ trụ tinh tế hay vũ trụ thô bản không dành cho ta cũng 

không dành cho con. Cái tâm trí không biết xấu hổ đã tạo ra ý tưởng về sự 

đa dạng hóa. Không hề có sự hợp nhất hay đa dạng dành cho ta và con. Ta là 

Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 
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40. Thực sự thì trong chân tánh của con không hề có một chút chấp chước nào. 

Thực sự thì con không hề có một hình thái dục vọng nào dù là nhỏ nhất. Ta 

là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không gian. 

41. Thực sự thì không hề có con người nào đang thiền định trong trái tim của 

con; vì thế không hề có sự nhập định với con. Không hề có sự thiền định bên 

trong trái tim của con bởi vì không hề có không gian nào bên ngoài cả. Thực 

sự thì không hề có đối tượng của thiền định trong trái tim con bởi vì các đối 

tượng và thời gian không tồn tại. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô 

tận như không gian. 

42. Ta đã nói cho con cái tinh túy của Thực Tại Tối Thượng. Không hề có con 

và ta hay đấng cao hơn hay sư phụ và học trò. Thực Tại Tối Thượng là đơn 

giản và tự nhiên. Ta là Tồn Tại - Ý Thức - Hạnh Phúc và vô tận như không 

gian. 

43. Nếu Ta, Đấng Tối Thượng, tồn tại một mình giống như không gian, sao ta 

có thể nói rằng Thực Tại Tối Thượng là hạnh phúc hay không hạnh phúc? 

Sao ta có thể nói rằng đắc được nó là do tri thức hay do giác ngộ? 

44. Hãy chứng ngộ cái Ý Thức bất nhị đó, thứ trống rỗng khỏi nước, lửa, đất, 

không khí. Hãy chứng ngộ cái Ý Thức bất nhị đó, thứ mà không động cũng 

không bất động. Hãy chứng ngộ cái Ý Thức bất nhị đó, thứ mà mênh mông 

như không gian. 

45. Ta không phải hình tướng cũng không phải vô hình tướng. Chân tánh của ta 

không phải thuần khiết mà cũng không bất thuần khiết. Ta không đẹp cũng 

không xấu. Ta là Thực Tại Tối Thượng thứ mà tự tỏa sáng bởi chân tánh. 

46. Từ bỏ, buông bỏ cái sự tồn tại trần tục và thậm chí buông bỏ hoàn toàn luôn 

cả sự buông bỏ. Buông bỏ cái ý tưởng bản ngã về sự chấp nhận hay tránh bỏ 

thế gian giống như buông bỏ thuốc độc. Con là thuần khiết, đơn giản, vững 

chãi và bất tử. 
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Chương 4 

Avadhuta nói: 

1. Đại Ngã không thể được cầu khẩn hay từ bỏ, bởi vì Nó là vô tướng. Vậy nên 

cúng dường hoa trái hay thiền định hay ngâm tụng thần chú có tác dụng gì? 

Sao một người có thể thờ phụng Đấng Chân Phúc Siêu Nhiên, thứ mà bên 

trong Nó cả sự hợp nhất và sự đa dạng đều hòa nhập vào? 

2. Đại Ngã không chỉ tự do khỏi sự trói buộc và giải phóng, thanh khiết và bất 

thanh khiết, hợp nhất và phân tách, thực sự Nó mãi mãi tự tại. Ta là Đại Ngã 

đó, vô tận như không gian. 

3. Liệu rằng thế giới biểu lộ này có phải là thực hay không thực - câu hỏi dạng 

này không bao giờ khởi lên trong tâm trí ta. Ta tự do và hạnh phúc một cách 

tự nhiên. 

4. Không có bóng tối hay ánh sáng, không có bên trong và bên ngoài hay các 

loại đa dạng hóa khác bên trong Ta. Ta tự do và hạnh phúc một cách tự 

nhiên. 

5. Vô minh và trí tuệ không có khởi nguồn bên trong ta. Minh triết về Đại Ngã 

cũng không khởi lên bên trong Ta. Sao ta có thể nói rằng ta vô minh hay có 

trí tuệ? Ta tự do và hạnh phúc một cách tự nhiên. 

6. Đại Ngã không có sự liên kết với đạo đức và vô đạo đức, trói buộc và giải 

phóng. Với ta không có gì hiện ra là hợp nhất hay tách biệt. Ta tự do và hạnh 

phúc một cách tự nhiên. 

7. Không ai là ở bên trên hay ở bên dưới ta. Ta không có ý niệm về sự trung 

lập, cũng không có kẻ thù và bạn bè. Sao ta có thể nói về thiện và ác? Ta tự 

do và hạnh phúc một cách tự nhiên. 

8. Ta không phải là người thờ phụng hay đối tượng được thờ phụng. Sự hướng 

dẫn hay các nghi thức không phải là thứ dành cho ta. Sao ta có thể mô tả 

chân tánh của Ý Thức Tuyệt Đối? Ta tự do và hạnh phúc một cách tự nhiên. 

9. Không gì có thể xâm lấn Đại Ngã và Đại Ngã cũng không xâm lấn bất cứ 

thứ gì. Nó không có nơi chốn cũng không phải vô nơi chốn. Sao ta có thể mô 

tả là Nó đầy tràn hay trống rỗng? Ta tự do và hạnh phúc một cách tự nhiên. 

10. Đại Ngã Ta không phải là người nhận thức hay đối tượng của sự nhận thức. 

Nó không có nhân và quả. Sao ta có thể nói Nó có thể tưởng tượng hay 

không thể tưởng tượng? Ta tự do và hạnh phúc một cách tự nhiên.  

11. Đại Ngã Ta không phá hủy bất cứ thứ gì cũng không thể bị phá hủy bởi bất 

cứ thứ gì. Nó không phải là cái biết cũng không phải cái được biết. Con yêu 

à, sao ta có thể mô tả nó như một thứ gì đó đến và đi? Ta tự do và hạnh phúc 

một cách tự nhiên. 
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12. Ta không có cơ thể và cũng không phải vô thể. Ta không có giác quan, tâm 

trí, hay trí tuệ. Sao ta có thể nói rằng ta có chấp chước hay vô chấp chước? 

Ta tự do và hạnh phúc một cách tự nhiên. 

13. Sự khẳng định quả quyết không thể thay đổi Đại Ngã và sự chối bỏ Đại Ngã 

cũng không thể làm Nó biến mất. Sao ta có thể nói, hỡi bạn yêu dấu, Đại 

Ngã luôn duy trì như cũ hay không? Ta tự do và hạnh phúc một cách tự 

nhiên. 

14. Ta đã khuất phục các giác quan và lần nữa, ta đã không khuất phục chúng. 

Ta chưa bao giờ luyện tập tự kiềm chế bản thân hay các khuôn khổ tôn giáo 

nghiêm khắc. Hỡi bạn ơi, sao ta có thể nói về sự thành công hay thất bại? Ta 

tự do và hạnh phúc một cách tự nhiên. 

15. Ta không có hình tướng cũng không phải vô hình tướng. Ta không có khởi 

đầu, điểm giữa và kết thúc. Bạn ơi, sao ta có thể nó rằng ta mạnh hay yếu? 

Ta tự do và hạnh phúc một cách tự nhiên. 

16. Hỡi bạn ơi, cái chết và sự bất tử, thuốc độc và nước thánh, chưa bao giờ 

khởi lên từ trong ta. Sao ta có thể nói rằng ta là thuần khiết hay không thuần 

khiết? Ta tự do và hạnh phúc một cách tự nhiên. 

17. Với ta không hề có sự thức tỉnh và mơ mộng, không có bất cứ tư thế yoga 

nào, cũng không có ngày và đêm. Sao ta có thể nói ta ở trạng thái thứ ba 

(ngủ sâu) hay thậm chí trạng thái thứ Tư (Siêu Thức)? Ta tự do và hạnh 

phúc một cách tự nhiên. 

18. Biết rằng ta tự do khỏi tất cả mọi thứ và cũng không tự do khỏi bất cứ thứ gì. 

Ta không có maya (ảo ảnh) cũng không có bất cứ các hình thái khác của 

maya. Sao ta có thể nói rằng ta phải tu tập các bài tập kỷ luật bắt buộc của 

tôn giáo? Ta tự do và hạnh phúc một cách tự nhiên. 

19. Biết rằng ta hoàn toàn được hấp thụ trong Đại Ngã. Biết rằng ta tự do khỏi 

mục đích và vô mục đích. Sao ta có thể nói về sự hợp nhất và sự tách biệt? 

Ta tự do và hạnh phúc một cách tự nhiên. 

20. Ta không phải là một kẻ khờ hay một học giả. Ta không phải một kẻ trầm 

mặc hay một kẻ hay nói. Sao ta có thể nói về Đại Ngã bằng tranh luận hay 

phản tranh luận? Ta tự do và hạnh phúc một cách tự nhiên. 

21. Ta không có cha, mẹ, gia đình. Ta không thuộc về chủng tộc nào. Ta chưa 

bao giờ được sinh ra và sẽ không bao giờ chết. Sao ta có thể nói rằng ta có 

sự ảnh hưởng hay sự ảo tưởng? Ta tự do và hạnh phúc một cách tự nhiên. 

22. Ta không bao giờ biến mất. Ta là hằng hữu. Không có ánh sáng và bóng tối 

trong ta. Sao ta có thể nói những nghi thức cấm là dành cho ta? Ta tự do và 

hạnh phúc một cách tự nhiên. 

23. Biết chắc chắn rằng ta đã thoát khỏi sự rối bời. Biết chắc chắn rằng ta là vĩnh 

hằng. Biết chắc chắn rằng ta là vô nhiễm. Ta tự do và hạnh phúc một cách tự 

nhiên. 
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24. Hỡi con yêu, những kẻ thông thái sẽ từ bỏ mọi sự thiền định cũng như 

những hành động - tốt và xấu. Họ đã uống nước thiêng của sự buông bỏ. Ta 

tự do và hạnh phúc một cách tự nhiên. 

25. Nơi mà trí tuệ không thể chạm tới, sao có thể có hình thái của sự cấu tạo? 

Avadhuta vĩ đại, sau khi tự thanh lọc bản thể bởi thiền định, và được hấp thu 

vào trong tánh Hạnh Phúc Vô Tận, hát lên khúc ca về Đại Ngã một cách tự 

nhiên. 
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Chương 5 

Avadhuta nói: 

1. Cái Đại Ngã toàn khắp đã được biểu lộ dưới âm tiết OM. Nhưng cái tinh hoa 

của Nó không thể được xác minh bằng kiến thức thấp kém hay cao siêu. Cả 

cái bản thể và cái đối tượng cũng đều bị chối bỏ trong Đại Ngã. Vì thế sao 

âm tiết OM có thể biểu lộ được Nó? 

2. Kinh Upanishas (Áo Nghĩa Thư), thông qua những cách ngôn vĩ đại như "Ta 

là Cái Đó" hay "Ta là Đại Ngã" đã tuyên bố rằng chính Chân Ngã sâu kín 

của con chính là Thực Tại. Con là cái Đồng Nhất bao trọn vẹn tất cả, không 

hề có các thuộc tính nào cả. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao 

con khóc? 

3. Cái Đại Ngã bao trùm khắp không có bên trên và bên dưới, không có bên 

trong và bên ngoài. Hơn nữa, Nó cũng không thể được mô tả như là số một 

trong số học. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao con khóc? 

4. Đại Ngã không thể được nhận thức bởi những điều luật đặt ra hay những 

nghi thức. Nó không thể được thử nghiệm thông qua nhân và quả. Những 

ngôn từ khó nghe hay êm tai đều không thể mô tả nó. Chính con là Đại Ngã 

tự tính, ôi con yêu, tại sao con khóc? 

5. Đại Ngã không phải là sự hợp nhất của ý thức và vô thức. Nó không phải nơi 

giao điểm của không gian và ngoại không gian. Nó không phải điểm sáp 

nhập của thời gian và vô thời gian. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, 

tại sao con khóc? 

6. Đại Ngã không phải không gian trong cái bình hay là cái bình. Nó không 

phải là thân thể của linh hồn cá nhân hay là linh hồn cá nhân. Nó siêu việt 

khỏi mối quan hệ nhân và quả. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại 

sao con khóc? 

7. Đại Ngã toàn khắp chính là sự tự do. Cái tánh phân biệt ngắn, dài, tròn, 

vuông đều vắng bóng bên trong Nó. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con 

yêu, tại sao con khóc? 

8. Đại Ngã không phải trống rỗng cũng không phải không trống rỗng. Nó 

không phải tinh khiết hay không tinh khiết. Nó không phải tất cả cũng không 

phải không gì cả. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao con khóc? 

9. Đại Ngã không thể phân biệt như là bị chia tách hay không chia tách. Hơn 

nữa, Nó không có bên trong và bên ngoài hay điểm nối giữa hai thứ đó. Nó 

là công bình với tất cả và không có bạn bè hay thù địch. Chính con là Đại 

Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao con khóc? 

10. Trong Đại Ngã không hề có sự phân biệt giữa người đệ tử và người khác. 

Trong Đại Ngã không hề có sự phân biệt giữa vật chuyển động và vật bất 
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động. Cái Thực Tại toàn khắp chính là sự giải thoát. Chính con là Đại Ngã 

tự tính, ôi con yêu, tại sao con khóc? 

11. Thực sự thì Đại Ngã trống rỗng khỏi cả hình tướng và vô hình tướng. Nó 

không bị phân chia cũng không bất phân chia. Hơn nữa, Nó siêu thoát ra 

khỏi sáng tạo và hủy diệt. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao 

con khóc? 

12. Khi mà ta không còn bị trói buộc bởi cái kiềng của tính thiện và ác, tao sao 

có thể liên quan tới sinh và tử nữa? Thực sự thì Ta là Thực Tại sáng tỏ, 

thanh khiết và toàn khắp. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao 

con khóc? 

13. Đại Ngã siêu thoát khỏi cảm xúc và sự hưng phấn, dục cầu và vô dục cầu. 

Thực chất cái Ý Thức tối cao cũng đồng nghĩa với sự giải thoát. Chính con 

là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao con khóc? 

14. Chân tánh của Đại Ngã chính Nó là Thực Tại vĩnh hằng. Nó không phải sự 

hợp nhất hay phân tách. Mặc dù Nó tách biệt khỏi mọi thứ nhưng Nó cũng 

đồng thời xuyên khắp vạn vật. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại 

sao con khóc? 

15. Đại Ngã bao trùm toàn khắp không gian mở, ngôi nhà và gia đình. Thực Tại 

Tối Thượng không hề có chấp hay vô chấp, không hề vô minh hay trí huệ. 

Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao con khóc? 

16. Vũ trụ này, cái sự chuyển hóa của Đại Ngã bất biến, không phải là thực, tất 

cả những hiện tượng của Đại Ngã vô hình cũng không phải thực. Thực sự thì 

Chân Ngã một mình chính là Thực Tại. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con 

yêu, tại sao con khóc? 

17. Đại Ngã cũng đồng nhất với linh hồn cá nhân. Nó xuyên khắp toàn bộ những 

sinh vật sống và cả những vật bất động. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con 

yêu, tại sao con khóc? 

18. Nó là vô nghĩa nếu muốn phân biệt Đại Ngã, thứ mà siêu việt khỏi suy nghĩ. 

Chỉ bởi vô minh ta mới thấy cái đa dạng trong cái một thể. Đại Ngã thực sự 

là ý thức bất tuyệt. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao con 

khóc? 

19. Đại Ngã không phải là một trạng thái của tự do hay nô lệ, không phải là 

trạng thái của đạo đức hay xấu xa, không phải trạng thái của tràn đầy hay 

trống rỗng. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao con khóc? 

20. Thực sự thì Đại Ngã toàn khắp không phân biệt người giai cấp hay người vô 

giai cấp. Nó siêu thoát khỏi nhân và quả, nhất thể và đa dạng. Chính con là 

Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao con khóc? 

21. Đại Ngã, cái Ý Thức Tuyệt Đối, xuyên khắp toàn bộ những sinh vật sống và 

cả những vật bất động. Những cũng đồng thời tự Nó tỏa sáng, trống rỗng 
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khỏi con người và những sinh linh khác. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi 

con yêu, tại sao con khóc? 

22. Đại Ngã toàn khắp siêu việt trên tất cả mọi thứ. Những Nó cũng đồng thời 

xuyên suốt qua mọi thứ. Nó cực kỳ thuần khiết và tĩnh lặng. Nó tồn tại 

không có ngày và đêm. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao con 

khóc? 

23. Nô lệ và tự do, hợp nhất và chia tách, lý do và suy luận, những cặp bộ đối 

lập đó không hội tụ trong Đại Ngã. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, 

tại sao con khóc? 

24. Trong Đại Ngã, thời gian và những sự phân chia thời gian như sáng và đêm, 

đều bị từ chối. Nguyên tử và những nguyên tố nguyên thủy như nước và lửa 

đều bị phủ nhận. Nhưng cái Thực Tại Tối Thượng không thể bị phủ định. 

Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao con khóc? 

25. Đại Ngã không có thân thể cũng không phải Nó vô thể. Và thực ra thì cũng 

không tồn tại các trạng thái như thức, nằm mộng và ngủ. Nó ở trên tất cả 

danh tính và luật lệ. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao con 

khóc? 

26. Đại Ngã toàn khắp là hoàn mỹ không tì vết và bao la như không gian. Nó 

chuyển hóa tất cả và thấm vào trong tất cả. Nó hiện diện trong cái thiết yếu 

và cả những cái không thiết yếu cũng như cái thay đổi. Chính con là Đại 

Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao con khóc? 

27. Đại Ngã không quan tâm đến đức hạnh và tánh xấu xa. Nó thờ ơ với thịnh 

vượng hay nghèo khó và siêu thoát khỏi đam mê hay vô cảm. Chính con là 

Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao con khóc? 

28. Đại Ngã toàn khắp siêu thoát khỏi đau đớn và khoái lạc, buồn và vui. Trong 

Thực Tại Tối Thượng không có đạo sư và đệ tử. Chính con là Đại Ngã tự 

tính, ôi con yêu, tại sao con khóc? 

29. Trong Đại Ngã không có tình thú và con cái, không có điểm mạnh hay điểm 

yếu. Nó không chuyển động hay bất động, không có tính chất cũng không 

phải vô tính chất. Nó không có tánh phân biệt hay tánh bất phân biệt. Chính 

con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao con khóc? 

30. Đại Ngã là cái tinh túy của mọi tinh chất và những phẩm tánh của Nó được 

cho là tách biệt khỏi Nó. Bất cứ hành động nào trong hiện tượng cảm quan 

được đều không phải thực. Chính con là Đại Ngã tự tính, ôi con yêu, tại sao 

con khóc? 

31. Với rất nhiều cách nói, kinh Upanishads đã tuyên bố rằng không gian được 

biểu lộ này đất, nước, v.v.. đều giống như hư ảnh của hồ nước (trên sa mạc). 

Thực tế thì Đại Ngã tồn tại bình đẳng trong tất cả. Chính con là Đại Ngã tự 

tính, ôi con yêu, tại sao con khóc? 
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32. Nơi mà trí tuệ không thể chạm tới, sao có thể có bất cứ hình thái nào của sự 

tổ hợp? Avadhuta vĩ đại, sau khi tự thanh lọc mình thông qua thiền định và 

được hấp thu vào trong sự Vô Tận, đã hát nên khúc ca về Đại Ngã một cách 

tự nhiên. 
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Chương 6 

Avadhuta nói: 

1. Kinh Upanishads đã nói theo muôn vàn cách rằng các nguyên tố như không 

gian, đất, vân vân đều chỉ như hư ảnh của mặt nước. Khi mà Đại Ngã đã là 

thứ độc nhất không thể bị phân tách Chân Phúc Tối Thượng, sao Nó có thể 

là một chủ thể để so sánh hay có bất cứ thứ gì tương đương? 

2. Đại Ngã không phải chia cắt cũng không phải không chia cắt. Thực sự thì 

Nó siêu thoát khỏi hành động và sự đổi thay. Khi mà Đại Ngã đã là thứ độc 

nhất không thể bị phân tách Chân Phúc Tối Thượng thì việc thờ phụng Nó 

hay tu tập khổ hạnh có ích gì? 

3. Thực sự cái Trí Tuệ đó là vĩnh hằng và toàn khắp, không có to lớn cũng 

không có cái nhỏ bé. Khi mà Đại Ngã đã là thứ độc nhất không thể bị phân 

tách Chân Phúc Tối Thượng, sao một người có thể bị nắm bắt Nó thông qua 

tâm trí và ngôn từ? 

4. Không hề có sự phân chia thời gian, ngày và đêm, bình minh hay hoàng hôn 

ở trong Đại Ngã tỏa sáng. Khi mà Đại Ngã đã là thứ độc nhất không thể bị 

phân tách Chân Phúc Tối Thượng, sao mà mặt trời, mặt trăng, hay ngọn lửa 

có thể chiếu sáng được Nó. 

5. Ranh giới giữa dục vọng và vô dục vọng, giữa hành động và vô vi đều hoàn 

toàn không tồn tại bên trong Đại Ngã. Khi mà Đại Ngã đã là thứ độc nhất 

không thể bị phân tách Chân Phúc Tối Thượng, sao có thể còn quan niệm về 

bên trong và bên ngoài? 

6. Đại Ngã không có sự mở rộng hay sự co lại, không có trống rỗng hay lấp 

đầy. Khi mà Đại Ngã đã là thứ độc nhất không thể bị phân tách Chân Phúc 

Tối Thượng, sao một người có thể đặt vị trí điểm đầu hay điểm cuối? 

7. Với Đại Ngã, ý tưởng về sự giống nhau và khác biệt, người biết và cái được 

biết đều bị từ bỏ. Khi mà Đại Ngã đã là thứ độc nhất không thể bị phân tách 

Chân Phúc Tối Thượng, sao mà có thể có trạng thái thứ ba (ngủ) hay trạng 

thái thứ tư (Siêu Thức)? 

8. Thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng Đại Ngã là thứ có thể biểu đạt hoặc không thể 

biểu đạt, có thể biết hay không thể biết. Khi mà Đại Ngã đã là thứ độc nhất 

không thể bị phân tách Chân Phúc Tối Thượng, sao có thể có các đối tượng, 

giác quan, tâm trí và trí tuệ? 

9. Không gian và không khí không phải thực. Lửa và đất không phải thực. 

Nước và mây không phải thực. Đại Ngã không thể bị phân tách Chân Phúc 

Tối Thượng là thực tại duy nhất. 

10. Bởi vì những cõi giới (trái đất, thiên đàng,..) hay các thần linh (Vishnu, 

Brahma, Shiva, v.v..) đều là sự tưởng tượng, sự tồn tại của họ đều bị chối 
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bỏ. Khi mà Đại Ngã đã là thứ độc nhất không thể bị phân tách Chân Phúc 

Tối Thượng, sao có thể có thứ xứng đáng hay thứ đáng chê, lý luận và trí 

tuệ? 

11. Trong Đại Ngã không hề có cái chết hay sự bất tử, không hành động cũng 

không vô vi. Khi Đại Ngã là thứ Chân Phúc Tối Thượng duy nhất toàn khắp, 

sao ta có thể nói rằng nó đang tới hay đang rời đi? 

12. Trong Đại Ngã không hề có sự phân biệt giữa Vật Chất và Tinh Thần, không 

có nhân và quả. Khi mà Đại Ngã là thứ Chân Phúc Tối Thượng duy nhất 

không thể bị phân tách, sao người ta có thể nói được Nó là tánh nam hay 

tánh nữ? 

13. Đại Ngã không hề liên hệ tới khổ đau của tuổi già hay hạnh phúc của tuổi 

trẻ. Khi mà Đại Ngã là thứ Chân Phúc Tối Thượng duy nhất không thể bị 

phân tách, sao có thể có sinh, trẻ, lão? 

14. Thực sự thì Đại Ngã không có bốn trạng thái của cuộc sống và bốn giai cấp. 

Hơn nữa, Nó không hề có tác nhân và Nó không phải một cơ quan. Khi mà 

Đại Ngã là thứ Chân Phúc Tối Thượng duy nhất không thể bị phân tách, sao 

người ta có thể nghĩ rằng Nó có thể bị hủy hoại hay là bất hoại? 

15. Thật là hão huyền khi nghĩ rằng Đại Ngã là thứ bị trói buộc hoặc giải thoát, 

rằng Đại Ngã được tạo ra hoặc không được tạo ra. Khi mà Đại Ngã là thứ 

Chân Phúc Tối Thượng duy nhất không thể bị phân tách, sao có thể nói rằng 

nó là hữu tử hay bất tử? 

16. Khái niệm về nam và nữ, vợ và chồng không tồn tại trong Đại Ngã. Khi mà 

Đại Ngã là thứ Chân Phúc Tối Thượng duy nhất không thể bị phân tách, sao 

một người có thể cảm thấy đau đớn và khoái lạc? 

17. Thực sự thì Đại Ngã giải thoát khỏi sự lừa dối và thất vọng, nghi hoặc và 

phiền muộn. Khi mà Đại Ngã là thứ Chân Phúc Tối Thượng duy nhất không 

thể bị phân tách, sao có thể có "Ta" hay "Của Ta"? 

18. Trong Đại Ngã không hề có xứng đáng hay không xứng đáng, không có nô 

lệ hay tự do. Khi mà Đại Ngã là thứ Chân Phúc Tối Thượng duy nhất không 

thể bị phân tách, sao có thể có cảm giác đau khổ hay hạnh phúc? 

19. Trong Đại Ngã không hề có sự phân biệt giữa người hy sinh và sự hy sinh, 

không có lửa hiến tế và vật hiến tế. Khi mà Đại Ngã là thứ Chân Phúc Tối 

Thượng duy nhất không thể bị phân tách, hãy nói cho ta biết sao có thể có hệ 

quả của hành động? 

20. Thực sự thì Đại Ngã siêu thoát khỏi đau buồn và niềm vui, kiêu hãnh và 

nhục nhã. Khi mà Đại Ngã là thứ Chân Phúc Tối Thượng duy nhất không 

thể bị phân tách, sao có thể có suy nghĩ về niềm đam mê hay sự lãnh đạm? 

21. Say mê và suy ngẫm, lòng tham và lừa dối, không thấy quấy động hay thay 

đổi Đại Ngã. Khi mà Đại Ngã là thứ Chân Phúc Tối Thượng duy nhất không 

thể bị phân tách, sao có thể có suy nghĩ về sự phân biệt hay vô phân biệt? 
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22. Hãy nhìn xem, "Ngươi" và "Ta" chưa bao giờ tồn tại. Thật sự là vô nghĩa khi 

cho rằng ta có gia đình hay giai cấp. Sự thật là ta là Đại Ngã - Thực Tại Tối 

Thượng. Sao ta có thể cúi chào trước Nó? 

23. Sự phân biệt giữa đạo sư và đệ tử, giữa chỉ dẫn và suy ngẫm, hoàn toàn 

trống vắng trong Đại Ngã. Sự thật là ta là Đại Ngã - Thực Tại Tối Thượng. 

Sao ta có thể cúi chào trước Nó? 

24. Trong Đại Ngã không hề có sự phân biệt của các hình tướng vật lý và các 

cõi giới tưởng tượng. Sự thật là ta là Đại Ngã - Thực Tại Tối Thượng. Sao ta 

có thể cúi chào trước Nó? 

25. Đại Ngã hoàn toàn giải thoát khỏi sự say mê và sự lãnh đạm. Thực sự thì Nó 

sáng rực rỡ, bất động và thuần khiết. Sự thật là ta là Đại Ngã - Thực Tại Tối 

Thượng. Sao ta có thể cúi chào trước Nó? 

26. Thật là ảo tưởng khi nghĩ rằng Đại Ngã là hữu thể hoặc vô thể. Những hành 

động hiện hữu của cuộc sống thật là không thực. Sự thật là ta là Đại Ngã - 

Thực Tại Tối Thượng. Sao ta có thể cúi chào trước Nó? 

27. Nơi mà trí tuệ không thể chạm tới, sao có thể có bất cứ hình thái nào của sự 

tổ hợp? Avadhuta vĩ đại, sau khi tự thanh lọc mình thông qua thiền định và 

được hấp thu vào trong sự Vô Tận, đã hát nên khúc ca về Đại Ngã một cách 

tự nhiên. 
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Chương 7 

Avadhuta nói: 

1. Avadhuta (vị Thánh) bước đi với bộ trang phục được làm từ những miếng 

giẻ bị vứt đi bên đường. Người bước đi con đường mà siêu thoát khỏi tánh 

tốt và tánh xấu. Chìm đắm trong hạnh phúc thuần khiết bất nhiễm của Đại 

Ngã, người hành khất vô ưu sầu sống ở một nơi hoang vắng. 

2. Những dấu hiệu của Avadhuta có thể hữu hình hoặc không. Mặc dù người 

đã thoát khỏi tánh đúng và sai, nhưng người hoàn toàn trung thực. Chân tánh 

của người là hoàn hảo, thuần khiết, không tì vết. Một linh hồn sáng tỏ như 

vậy sao có thể dính tới những cuộc tranh luận và cãi vã? 

3. Avadhuta đã giải thoát khỏi cái bẫy quyến rũ của dục vọng. Không cần cái 

vẻ ngoài gọn gàng và tiêu chuẩn tốt đẹp của xã hội, người chìm trong Tinh 

Thần Siêu Việt. Vì vậy, buông bỏ mọi thứ, người hòa làm một với Đại Ngã 

thuần khiết không tì vết. 

4. Trong trạng thái chứng ngộ này, sao Avadhuta có thể quan niệm rằng mình 

có một cơ thể hay không có, hoặc có chấp chước hay không có? Người tự 

thân chính là Thực Tại bất động, bất biến, tự nhiên - vô tận như không gian. 

5. Trong trạng thái chứng ngộ này, một người sao có thể biết Thực Tại và biết 

ở đâu? Sao có thể có hình tướng hoặc vô tướng? Khi mà Thực Tại Tối 

Thượng toàn khắp như không gian, sao ta có thể đối tượng hóa Nó? 

6. Đại Ngã toàn khắp như không gian, tinh hoa chân tánh của Nó là thuần khiết 

và không tì vết. Vì thế, sao có thể có sự phân chia hay cấp số nhân, trói buộc 

hay tự do, và vô số các biến thể khác của Nó? 

7. Đại Ngã Tuyệt Đối thuấn nhuần tất cả bình đẳng. Sao một người có thể cảm 

thấy hợp nhất hay tách biệt ở đó? Vì Đại Ngã Tối Thượng là giống nhau 

trong tất cả, sao có thể có bất cứ sự phân hóa nào giữa sức mạnh và sự yếu 

đuối? 

8. Đại Ngã Tuyệt Đối tỏa sáng bình đẳng cho tất cả. Nó trong suốt và toàn 

khắp như không gian. Thực sự thì sao có thể có tình bạn hay thù hận, niềm 

vui hay khổ đau trong Nó? 

9. Avadhuta có thể tuân theo các luật lệ của yoga hoặc không, nhưng người vẫn 

là một yogi. Người có thể có tài sản hoặc không có, nhưng người vẫn là một 

người thụ hưởng. Thực sự thì người chuyển động chậm rãi và bình tĩnh, và 

hưởng thụ niềm phúc lạc tự nhiên khởi lên từ tâm trí thuần khiết của người. 

10. Khi một người còn tồn tại trí huệ và vô minh, nhị nguyên và bất nhị nguyên, 

sao anh ta có thể được giải thoát? Một người luôn hưởng thụ sự phúc lạc 

thuần khiết và trọn vẹn của Đại Ngã, tự tính siêu thoát khỏi dục vọng và vô 

minh, đâu còn cần cố gắng trở thành một yogi nữa? 
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11. Vì Nó đã siêu việt khỏi cái toàn phần và một phần, Đại Ngã không hề có các 

sự phân chia. Đại Ngã không bám víu vào bấp cứ thứ gì bởi vì Nó đã siêu 

việt khỏi chấp chước và vô chấp chước. Khi mà Nó là sự tồn tại toàn khắp 

giống như không gian, sao có thể có sự co lại hay nở ra? 

12. Buông bỏ tất cả mọi thứ, Avadhuta luôn hợp nhất với Đại Ngã. Chuyển hóa 

tất cả các nguyên tố, người đã tự do. Sao có thể có sinh và tử với người? 

Người tu tập thiền định hay không đâu còn quan trọng nữa? 

13. Toàn bộ thế gian này là ảo ảnh, giống như ảo ảnh trên sa mạc. Chân Phúc 

Tối Thượng bất phân, vô hình tướng duy nhất tồn tại. 

14. Chúng ta, những Avadhuta, không bao giờ ham muốn chính nghĩa, của cải, 

sự hưởng thụ hay sự giải thoát. Sao những kẻ học giả kia có thể tưởng tượng 

rằng chúng ta có chấp chước hoặc vô chấp chước? 

15. Nơi mà trí tuệ không thể chạm tới, sao có thể có bất cứ hình thái nào của sự 

tổ hợp? Avadhuta vĩ đại, sau khi tự thanh lọc mình thông qua thiền định và 

được hấp thu vào trong sự Vô Tận, đã hát nên khúc ca về Đại Ngã một cách 

tự nhiên. 
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Chương 8(Kết) 

Avadhuta nói: 

1. Ôi Đại Ngã, trong cuộc hành hương để tìm kiếm ngươi, ta đã phủ nhận sự 

toàn khắp của ngươi; do thiền định về ngươi, ta đã tạo ra cho ngươi một hình 

tướng trong tâm trí ta, từ đó phủ nhận tánh vô tướng tự nhiên của ngươi; do 

hát những thánh ca về ngươi, ta đã mô tả về ngươi, từ đó phủ nhận tánh 

không thể mô tả được của ngươi. Hãy tha thứ cho ta vì ba sự xúc phạm này. 

2. Người mà tâm trí không bị dao động bởi dục vong, và sở hữu giác quan đã 

được kiểm soát, người mà dịu dàng, thuần khiết, không sở hữu, không tham 

lam, không thèm khát thực phẩm, thanh thản, kiên định; người đã thường trú 

trong Đại Ngã - duy nhất người đó là thánh nhân. 

3. Thánh nhân cẩn thận, sâu sắc và vững vàng, và đã hàng phục được tâm trí và 

các giác quan. Người khiêm tốn và tôn vinh tất cả. Người tốt tính, thân thiện, 

từ bi và nhìn xa trông rộng. 

4. Thánh nhân thanh tao, hiền hòa, và kiên nhẫn với tất cả. Người tạo nên từ 

chân lý, công bình, và làm thiện ích cho tất cả chúng sinh. Người là một linh 

hồn thuần khiết. 

5. Một người nên học những đặc điểm của một A-VA-DHU-TA Tối Thượng, 

từng âm tiết một, từ những bậc thầy của Veda và Vedanta, những chuyên gia 

thấu hiểu những âm tiết và ý nghĩa của kinh Veda. 

6. Âm tiết A trong Avadhuta ám chỉ rằng người đã giải thoát khỏi cái bẫy của 

hy vọng và sự mong đợi. Đời sống của người thuần khiết từ khởi đầu, 

khoảng giữa và tới điểm cuối; người luôn luôn trú trong hạnh phúc. 

7. Âm tiết VA trong Avadhuta ám chỉ rằng người đã nhổ sạch mọi gốc rễ của 

dục vọng. Ngôn từ của người có tánh thanh lọc, người luôn trú trong Đại 

Ngã thường tại. 

8. Âm tiết DHU trong Avadhuta ám chỉ rằng, cho dù thân thể người đã vấy bẩn 

bởi bụi bặm vì người không còn để tâm đến thân thể, tâm trí người vẫn 

thuần khiết và khỏe mạnh. Người đã không còn cần tập luyện thiền định hay 

chú tâm. 

9. Âm tiết TA trong Avadhuta ám chỉ rằng người đã được hấp thu vào trong 

suy nghĩ của Đại Ngã, từ đó người không còn lo lắng và không cần tự mình 

gắng sức. Người đã giải thoát khỏi cả tánh bản ngã và sự vô minh. 

10. Đây là bài thánh ca hạnh phúc được soạn nên bởi Dattatreya Avadhuta. 

Những kẻ đọc nó hoặc nghe được nó sẽ giải thoát khỏi luân hồi tái sinh. 

Om Tat Sat 
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Tại đây kết thúc Avadhuta Gita. 
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