
Giới thiệu 

“Ta là ai?” là tiêu đề được đặt cho một tập hợp các câu hỏi và câu trả lời 

về pháp tu Vấn-Ngã. Các câu hỏi do Sri M. Sivaprakasam Pillai đặt cho 

Bhagavan Sri Ramana Maharshi vào năm 1902. Sri Pillai, tốt nghiệp 

ngành Triết học, vào thời điểm đó đang làm việc tại Cục Doanh thu quận 

Nam Arcot (Ấn Độ). Trong chuyến công tác của ông đến 

Tiruvannamalai vào năm 1902 với, ông đã đến Động Virupaksha trên 

Đồi Arunachala và gặp Đạo Sư (Bhagavan - Ramana Maharshi) ở đó. 

Ông đã tìm sự hướng dẫn tâm linh từ ngài, và trưng cầu câu trả lời cho 

các câu hỏi liên quan đến pháp tu Vấn-Ngã (Self-inquiry). Nhưng 

Bhagavan lúc đó đã không nói chuyện, không phải vì bất kỳ lời thề nào 

của ngài, mà bởi vì ngài không có có khuynh hướng nói chuyện, ngài đã 

trả lời những câu hỏi đặt ra cho ông ấy bằng cử chỉ, và khi cử chỉ không 

thể hiểu được, ngài diễn tả bằng cách viết. Sri Sivaprakasam Pillai đã 

hồi tưởng và ghi chú lại, có mười bốn câu hỏi với câu trả lời đã được 

Bhagavan đưa ra. Bản ghi chép này được xuất bản lần đầu tiên bởi Sri 

Pillai năm 1923, cùng với một vài bài thơ do chính ông sáng tác liên 

quan đến cách ân điển của Bhagavan vận hành trong trường hợp của ông 

đã xua tan những nghi ngờ của ông và đã cứu ông khỏi một cuộc khủng 

hoảng trong cuộc sống. 'Ta là ai? ”đã được tái bản nhiều lần sau đó. 

Chúng tôi tìm thấy ba mươi câu hỏi và câu trả lời trong một số ấn bản và 

hai mươi tám trong những ấn bản khác. Cũng có một phiên bản được 

xuất bản khác, trong đó các câu hỏi không được đưa ra, và các bài giảng 

được sắp xếp lại dưới dạng một bài luận. Bản dịch tiếng Anh còn sót lại 

là của bài luận này. Phiên bản kết xuất hiện tại là của văn bản ở dạng hai 

mươi tám câu hỏi và trả lời. 

Cùng với cuốn Vicharasangraham (Vấn-Ngã), và Nan Yar (Ta là ai?) 

Tạo thành tập đầu tiên của hướng dẫn bằng lời của chính Đạo Sư. Hai 

cuốn sách này là những đoạn văn xuôi duy nhất trong những tác phẩm từ 

Bhagavan. Chúng đã đặt ra một cách rõ ràng giáo lý trung tâm rằng con 

đường trực tiếp dẫn đến giải thoát là Vấn-Ngã (Tự hỏi bản thân). 

Phương thức cụ thể mà sự truy vấn bản thân được thực hiện được chỉ ra 
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rõ ràng trong cuốn Nan Yar. Tâm trí bao gồm những suy nghĩ. Ý nghĩ 

‘ta’ là ý nghĩ đầu tiên nảy sinh trong tâm trí. Khi câu hỏi "Ta là ai?" 

được kiên trì theo đuổi, tất cả những suy nghĩ khác bị phá hủy, và cuối 

cùng ý nghĩ ‘Ta’ tự nó biến mất để lại một mình Vô ngã tối cao bất nhị. 

Sự nhận định sai lầm của Bản ngã với các hiện tượng vốn là vô ngã 

chẳng hạn như thân và tâm từ đó kết thúc, và rồi có sự soi sáng, 

Sakshatkara. Quá trình của sự tự truy vấn bản thân này tất nhiên không 

phải là một điều dễ dàng. Khi một người hỏi ‘Ta là ai?’, những suy nghĩ 

khác sẽ nảy sinh; nhưng khi những điều này phát sinh, ta không nên 

nhượng bộ chúng bằng cách đi theo chúng, mà trái lại, ta nên truy vấn 

‘Chúng nảy sinh với ai?’ Để làm được điều này, người ta phải cực kỳ 

cảnh giác. Thông qua việc truy vấn thường hằng, ta làm cho tâm trí ở 

trong nguồn của nó, không cho phép nó đi lang thang và lạc vào những 

mê cung của suy nghĩ do chính nó tạo ra. Tất cả các phương pháp khác 

như kiểm soát hơi thở và thiền định về các hình thái của Thượng Đế chỉ 

nên được coi là những phương pháp bổ trợ. Cho đến nay, chúng rất hữu 

ích vì chúng giúp tâm trí trở nên tĩnh lặng và nhất tâm. 

Đối với tâm trí đã có kỹ năng tập trung, việc Vấn-Ngã trở nên tương đối 

dễ dàng. Với sự truy vấn không ngừng những suy nghĩ bị phá hủy và 

Đại ngã được ngộ ra - Thực Tại trọn vẹn trong đó thậm chí không có ý 

nghĩ ‘ta’, trải nghiệm đó được gọi là “Tĩnh lặng”. 

Về bản chất, đây là lời dạy của Bhagavan Sri Ramana Maharshi trong 

cuốn Nan Yar (Ta là ai?). 

Đại Học Madras, 30 tháng 6, 1982. 
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28 câu hỏi - đáp với Sri Ramana Maharshi 

1. Ta là ai? 

Cơ thể thô bao gồm thất tình (dhatus), không phải ta; năm giác quan, 

như thính giác, xúc giác, thị giác, vị giác và khứu giác, tương ứng với 

các đối tượng như âm thanh, cảm giác, màu sắc, hương vị, và mùi vì, 

không phải là ta; năm cơ quan nhận thức, như các cơ quan của hành vi 

nói, vận động, cầm nắm, bài tiết và sinh sản, có các chức năng tương 

ứng của chúng là nói, di chuyển, cầm nắm, bài tiết và thụ lạc, không 

phải là ta; năm luồng sinh khí quan trọng, prana, v.v., thực hiện tương 

ứng năm chức năng hô hấp, v.v., không phải ta; ngay cả cái tâm trí đang 

suy nghĩ này cũng không phải là ta; cái vô thức cũng vậy, thứ mà chỉ có 

những ấn tượng dư thừa từ các đối tượng và trong đó không có đối 

tượng và không có chức năng nào, cũng không phải là ta. 

2. Nếu ta không phải là những thứ trên, thì ta là ai?  

Sau khi phủ định tất cả những điều được đề cập ở trên là "không phải cái 

này", "không phải cái này", (neti-neti) thì cái Tánh Nhận Thức đó duy 

nhất còn ở lại - chính là ta. 

3. Bản chất của Tánh Nhận Thức là gì? 

Bản chất của Tánh Nhận Thức là Tồn tại - Ý Thức - Hạnh phúc. 

4. Khi nào thì ta có thể đắc được sự chứng ngộ Đại Ngã? 

Khi mà cái thế gian hữu hình đang được quan sát này bị phá bỏ đi thì sẽ 

có sự chứng ngộ Đại Ngã, chính là Người Quan Sát. 

5. Không thể có sự chứng ngộ Đại Ngã khi mà thế gian này vẫn còn 

(vẫn được cho là thực) sao? 

Sẽ không thể. 

6. Tại sao? 
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Người quan sát và vật thể được quan sát giống như sợi dây thừng và con 

rắn. Sự lầm tưởng sợi dây thừng là con rắn chính là ảo ảnh, khi ảo ảnh 

này bị loại bỏ đi thì kiến thức về sợi dây thừng hiển hiện. Vậy nên không 

thể có sự chứng ngộ Đại Ngã trừ khi niềm tin rằng thế giới này là thực bị 

loại bỏ. 

7. Vậy khi nào thế gian, thứ đang được quan sát này, mới có thể bị 

loại bỏ? 

Khi tâm trí, nguyên nhân của mọi nhận thức và mọi hành động, trở nên 

tĩnh lặng, thế gian sẽ biến mất. 

8. Bản chất của tâm trí là gì? 

Cái được gọi là ‘tâm trí’ là một sức mạnh kỳ diệu trú ngụ trong Đại Ngã. 

Nó khiến mọi suy nghĩ nảy sinh. Loại bỏ suy nghĩ ra thì không có thứ gì 

gọi là tâm trí. Do đó, tư tưởng là bản chất của tâm trí. Tách biệt ra khỏi 

những suy nghĩ, không có một thực thể độc lập nào được gọi là thế giới. 

Trong giấc ngủ sâu không có suy nghĩ, và không có thế giới. Trong trạng 

thái thức và giấc mơ, có những suy nghĩ, nên có một thế giới như thế. 

Giống như con nhện phát ra sợi tơ ra khỏi chính nó và tự rút nó vào 

chính nó, tương tự như vậy, tâm trí phóng chiếu thế giới ra khỏi chính 

nó và một lần nữa phân giải nó thành chính nó. Khi tâm trí ra khỏi Đãi 

Ngã, thế giới hiện ra. Do đó, khi thế giới xuất hiện (như là có thực), Đại 

Ngã không xuất hiện; và khi Đại Ngã xuất hiện (tỏa sáng) thì thế giới 

không xuất hiện. Khi một kiên trì truy vấn bản chất của tâm trí, tâm trí 

sẽ lìa khỏi Đại Ngã (như cặn bã). Cái được gọi là Đại Ngã là Atman. 

Tâm trí luôn tồn tại chỉ trong sự phụ thuộc vào cái gì đó thô thiển; nó 

không thể ở một mình. Chính tâm trí là cái được gọi là cơ thể vi tế hay 

linh hồn (jiva). 

9. Con đường truy vấn để hiểu bản chất của tâm trí là gì? 

Cái 'Ta' khởi lên trong cơ thể này là tâm trí. Nếu một người hỏi cái suy 

nghĩ 'Ta' này khởi lên trước ở đâu trong cơ thể, anh ta sẽ nhận ra rằng nó 

khởi lên từ trái tim. Đó là cái nơi khởi nguyên của tâm trí. Khi người ta 
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nghĩ liên tục ‘Ta’ ‘Ta’, người ta sẽ bị dẫn đến nơi đó. Tất cả những suy 

nghĩ nảy sinh trong tâm trí, suy nghĩ ‘Ta’ là đầu tiên. Chỉ sau khi ý nghĩ 

này trỗi dậy thì những ý nghĩ khác mới nảy sinh. Giống như là sau sự 

xuất hiện của đại từ nhân xưng thứ nhất mà đại từ nhân xưng thứ hai và 

thứ ba xuất hiện; không có đại từ nhân xưng đầu tiên sẽ không có thứ hai 

và thứ ba. 

10. Làm thế nào để tâm trí trở nên tĩnh lặng? 

Bằng truy vấn ‘Ta là ai?’. Ý nghĩ ‘tôi là ai?’ Sẽ phá hủy tất cả những suy 

nghĩ khác, và giống như thanh củi sử dụng để khuấy các giàn thiêu, cuối 

cùng nó sẽ bị thiêu hủy. Sau đó, sẽ phát sinh sự chứng ngộ Đại Ngã. 

11. Đâu là phương thức để liên tục giữ vững suy nghĩ 'Ta là ai?' 

Khi nảy sinh những ý nghĩ khác, không nên theo đuổi chúng, mà nên 

hỏi: ‘Chúng khởi sinh đến với cho ai? ’Không quan trọng có bao nhiêu ý 

nghĩ nảy sinh. Khi mỗi ý nghĩ xuất hiện, người ta nên hỏi với sự siêng 

năng, "Ý nghĩ này đã nảy sinh cho ai?". Câu trả lời sẽ xuất hiện sẽ là 

"Cho ta". Sau đó, nếu một người hỏi “Ta là ai?”, Tâm trí sẽ quay trở lại 

nguồn của nó; và suy nghĩ nảy sinh sẽ trở nên tĩnh lặng. Với việc thực 

hành lặp đi lặp lại theo cách này, tâm trí sẽ phát triển kỹ năng để trú ở 

trong nguồn của nó. Khi tâm trí vi tế đi qua não và các giác quan, những 

cái tên và hình tướng thô thiển xuất hiện; khi nó ở trong tim, tên và hình 

tướng biến mất. Không để cho tâm trí ra ngoài, nhưng giữ lại nó trong 

Trái Tim được gọi là “hướng nội” (antarmukha). Buông bỏ tâm trí ra 

khỏi trái tim được gọi là “ngoại hóa” (bahir-mukha). Vì vậy, khi tâm trí 

ở trong Trái Tim, cái ‘ta’ là nguồn gốc của mọi suy nghĩ sẽ rời đi, và cái 

Đại Ngã vẫn luôn thường hằng sẽ tỏa sáng. Khi ta làm bất cứ điều gì, ta 

nên làm mà không có cái tôi bản ngã. Nếu một người hành động theo 

cách đó, tất cả sẽ hiện ra như bản chất của Thần Shiva. 

12. Không có phương thức nào khác để làm cho tâm trí tĩnh lặng sao? 

Ngoài việc truy vấn, không có phương thức nào khác thích hợp. Nếu 

thông qua các phương thức khác để tìm cách kiểm soát tâm trí, tâm trí sẽ 
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xuất hiện như đã được kiểm soát, nhưng sẽ lại đi ra hướng ngoại. Thông 

qua việc kiểm soát hơi thở cũng vậy, tâm trí sẽ trở nên tĩnh lặng; nhưng 

nó sẽ yên lặng chỉ chừng nào còn hơi thở được kiểm soát, và khi hơi thở 

trở lại, tâm trí cũng sẽ bắt đầu chuyển động và sẽ đi lang thang như được 

thúc đẩy bởi dư vị sót lại. Tâm trí và hơi thở đều có một nguồn như 

nhau. Thực sự thì suy nghĩ là bản chất của tâm trí. Ý nghĩ “Ta” là ý nghĩ 

đầu tiên của tâm trí; và đó là bản ngã. Bản ngã bắt nguồn từ đâu thì hơi 

thở cũng bắt nguồn từ đó. Do đó, khi tâm trí trở nên tĩnh lặng, hơi thở 

được kiểm soát, và khi hơi thở được kiểm soát, tâm trí trở nên tĩnh lặng. 

Nhưng trong giấc ngủ sâu, mặc dù tâm trí trở nên tĩnh lặng, hơi thở 

không dừng lại. Điều này là do ý chí của Thượng Đế, để cơ thể được bảo 

tồn và những người khác có thể không lầm tưởng rằng nó đã chết. Trong 

trạng thái tỉnh táo và nhập định, khi tâm trí trở nên tĩnh lặng, hơi thở 

được kiểm soát. Hơi thở là hình thức thô thiển của tâm trí. Cho đến lúc 

chết, tâm trí vẫn giữ hơi thở trong cơ thể; và khi cơ thể chết thì tâm trí sẽ 

lấy hơi thở cùng với nó. Do đó, việc thực hành kiểm soát hơi thở chỉ là 

một trợ giúp để làm cho tâm trí tĩnh lặng (manonigraha); nó sẽ không 

phá hủy tâm trí (manonasa). 

Giống như thực hành kiểm soát hơi thở, thiền định về các hình thức của 

Chúa, lặp đi lặp lại các câu thần chú, hạn chế về thức ăn, v.v., chỉ là 

những trợ giúp để khiến tâm trí tĩnh lặng.. 

Thông qua thiền định về các hình thức của Thượng đế và thông qua việc 

lặp đi lặp lại các câu thần chú, tâm trí trở nên nhất điểm. Nhưng tâm trí 

sẽ luôn luôn lang thang. Cũng như khi một con voi bị buộc một sợi xích 

vào cái vòi của nó, nó sẽ theo cùng với việc nắm lấy sợi xích và không 

có thứ gì khác, vì vậy khi tâm trí bị chiếm hữu với một cái tên hoặc hình 

thức nó sẽ chỉ nắm lấy duy nhất thứ đó. Khi tâm trí mở rộng dưới dạng 

vô số suy nghĩ, mỗi suy nghĩ trở nên yếu ớt; nhưng khi nhiều suy nghĩ bị 

phân giải, tâm trí trở nên nhất điểm và mạnh mẽ; cho một tâm trí như 

vậy sẽ giúp cho Vấn-Ngã trở nên dễ dàng. Trong tất cả các quy tắc 

nghiêm ngặt, liên quan đến ăn thực phẩm sattvic với số lượng vừa phải 

là tốt nhất; bằng cách tuân thủ quy tắc này, tánh sattvic của tâm trí sẽ 

tăng lên, và điều đó sẽ hữu ích cho việc Vấn-Ngã. 
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13. Những dư ảnh (suy nghĩ) của các đối tượng xuất hiện lan man 

như những làn sóng của đại dương. Khi nào tất cả chúng sẽ bị phá 

hủy? 

Khi thiền định về Đại Ngã ngày càng cao, những suy nghĩ sẽ bị phá hủy. 

14. Có thể làm cho những ý nghĩ đến từ nơi vô thời gian, bị phân giải 

đi và để một người hiện hữu như là Đại Ngã thuần khiết không? 

Đừng bám víu vào sự ngờ vực “Liệu có thể hay không?”, ta nên kiên trì 

giữ thiền định vào Đại Ngã. Ngay cả khi một người là một tội nhân lớn, 

người ta không nên lo lắng và khóc “Ô! Tôi là một kẻ tội lỗi, làm sao tôi 

có thể được cứu rỗi? ”; họ nên từ bỏ hoàn toàn ý nghĩ “Tôi là một kẻ tội 

lỗi”; và tập trung cao độ vào thiền định về Đại Ngã; và sau đó, họ chắc 

chắn sẽ thành công. Không hề có hai tâm trí - một tốt và một ác; tâm trí 

chỉ là một. Chính là những suy nghĩ đã phân thành hai loại - tốt lành và 

xấu xa. Khi tâm trí bị ảnh hưởng bởi những ấn tượng tốt đẹp thì nó được 

gọi là tốt; và khi nó bị ảnh hưởng bởi những ấn tượng không tốt thì nó bị 

coi là xấu xa. 

Không nên để tâm trí lang thang theo các đối tượng thế gian và những gì 

liên quan đến người khác. Dù người khác có xấu đi chăng nữa, thì ta 

cũng không nên căm thù họ. Cả ham muốn và hận thù nên được tránh 

xa. Tất cả những gì một người cho người khác, họ đang tự cho chính 

mình. Nếu sự thật này được thấu hiểu, ai mà lại không cho (điều tốt đẹp) 

đến người khác? Khi bản ngã của một người phát sinh, tất cả đều phát 

sinh; khi một người trở nên yên lặng, tất cả trở nên yên lặng. Chúng ta 

cư xử khiêm tốn bao nhiêu thì kết quả càng tốt bấy nhiêu. Nếu tâm trí 

tĩnh lặng, người ta có thể sống ở bất cứ đâu. 

15. Việc truy vấn này nên kéo dài bao nhiêu lâu? 

Khi nào vẫn còn có các biểu lộ của các đối tượng trong tâm trí, thì câu 

hỏi "Ta là ai?" vẫn cần thiết. Với việc truy vấn, khi những suy nghĩ xuất 

hiện, chúng sẽ bị tiêu diệt ngay tại nơi nguồn gốc. Nếu người ta liên tục 

suy ngẫm về Đại Ngã, cho đến khi đắc được Đại Ngã, chỉ riêng điều đó 

cũng thành công. Khi mà vẫn còn có kẻ thù trong pháo đài, chúng sẽ tiếp 
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tục xông ra; nếu chúng bị phá hủy khi chúng lộ lên, pháo đài sẽ rơi vào 

tay chúng ta. 

16. Bản chất của Đại Ngã là gì? 

Thứ tồn tại trong chân lý duy nhất chỉ có Đại Ngã. Thế giới, linh hồn cá 

nhân, và Thượng Đế đều là các hình tướng bên trong nó. Giống như ánh 

bạc trong xà cừ, bộ ba trên đều đồng thời hiện hữu, và cũng biến mất 

đồng thời. Đại Ngã là thứ mà khi hoàn toàn không còn ý nghĩ 'Ta'. Nó 

được gọi là sự Tĩnh Lặng. Đại Ngã là thế giới, Đại Ngã là cái 'Ta', Đại 

Ngã là Thượng Đế, tất cả là Shiva, là Đại Ngã. 

17. Chẳng phải tất cả mọi thứ đều là sáng tạo của Thượng Đế sao? 

Không hề có ham muốn, quyết tâm, hoặc nỗ lực, mặt trời mọc; và chỉ 

trong sự hiện diện của nó, đá mặt trời phát ra lửa, hoa sen nở, nước bốc 

hơi; mọi người thực hiện các chức năng khác nhau của họ và sau đó nghỉ 

ngơi. Cũng như trong sự hiện diện của nam châm mà kim di chuyển, 

chính nhờ sự hiện diện của Thượng Đế mà linh hồn được điều hành bởi 

ba chức năng (vũ trụ) thực hiện các hành động của họ và sau đó nghỉ 

ngơi, phù hợp với nghiệp quả tương ứng của họ. Thượng Đế không có 

quyết tâm; không có nghiệp dính vào đối với Ngài. Điều đó giống như 

những hành động thế gian không ảnh hưởng đến mặt trời, hoặc như 

những công lao và phẩm chất của bốn nguyên tố khác (nước, lửa, đất, 

không khí) không ảnh hưởng đến không gian toàn khắp. 

18. Với những người sùng đạo, ai mới là người vĩ đại nhất? 

Người dâng mình cho cái Đại Ngã, cũng là Thượng Đế, là người sùng 

kính tuyệt vời nhất. Tự mình hiến dâng mình cho Thượng Đế có nghĩa là 

luôn trú tại trong Đại Ngã mà không có chỗ cho sự trỗi dậy của bất kỳ ý 

nghĩ nào khác hơn là Đại Ngã. Bất cứ gánh nặng nào được ném lên 

Thượng Đế, Ngài sẽ gánh chúng. Khi mà quyền lực tối cao của Thượng 

Đế làm cho vạn vật chuyển động, tại sao chúng ta không chịu quy phục 

trước nó mà không ngừng lo lắng với những suy nghĩ về việc nên làm gì 

và làm như thế nào, và điều gì không nên làm và không nên làm như thế 
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nào? Chúng ta biết rằng con tàu chở tất cả các hành lý, vậy sau khi lên 

tàu tại sao chúng ta lại cứ phải mang theo hành lý trên đầu khiến chúng 

tôi khó chịu, thay vì đặt nó xuống tàu và cảm thấy thoải mái? 

19. Vô chấp chước là gì? 

Khi các ý nghĩ xuất hiện, tiêu diệt chúng hoàn toàn mà không có bất kỳ 

dư lượng nào tại chính nơi xuất phát của chúng là vô chấp chước. Giống 

như việc người thợ lặn ngọc trai buộc một viên đá vào thắt lưng, chìm 

xuống đáy biển và ở đó lấy viên ngọc trai, vì vậy mỗi người trong chúng 

ta nên được ban cho sự vô chấp trước, hãy lặn trong sâu trong bản thân 

và lấy được viên ngọc Đại Ngã. 

20. Chẳng lẽ Thượng Đế và Guru (Đạo Sư) không thể thực hiện việc 

giải thoát một linh hồn? 

Thượng Đế và Guru sẽ chỉ đường giải thoát; họ sẽ không tự mình đưa 

linh hồn đến trạng thái giải thoát. Sự thật, Chúa và Guru không khác 

nhau. Cũng như con mồi đã rơi vào hàm của một con hổ không có lối 

thoát, vì vậy những người đã đến trong tầm mắt ân cần của Guru sẽ được 

Guru lưu lại và không bị lạc đường; tuy nhiên, mỗi người nên tự nỗ lực 

theo đuổi con đường được chỉ ra bởi Thượng Đế hoặc Guru và đạt được 

sự giải thoát. Người ta có thể biết chính mình chỉ với con mắt kiến thức 

của riêng một người chứ không phải con mắt của người khác. Liệu một 

người là Rama có cần sự giúp đỡ của một tấm gương để biết rằng anh ta 

là Rama? 

21. Kẻ khao khát được giải thoát có cần thiết phải tìm hiểu bản chất 

của các khía cạnh của thực tại không? 

Cũng giống như một người muốn vứt rác không cần phải phân tích nó và 

xem nó là gì, vì vậy một những người muốn biết Đại Ngã không cần 

phải đếm số lượng các khía cạnh hoặc truy tìm các tính chất của chúng; 

những gì anh ta phải làm là loại bỏ hoàn toàn những phạm trù đang che 

giấu Đại Ngã. Thế gian này nên được xem như một giấc mơ. 
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22. Không có gì khác biệt giữa thức và mơ sao? 

Thức thì dài và giấc mơ thì ngắn; không có sự khác biệt nào ngoài điều 

này. Khi đang thức ta cảm thấy những thứ diễn ra rất chân thực, khi 

đang nằm mơ ta cũng cảm thấy như vậy. Trong giấc mơ, tâm trí tiếp 

nhận một cơ thể khác. Trong cả trạng thái thức và giấc mơ, suy nghĩ, 

những cái tên và hình tướng xảy ra đồng thời. 

23. Việc đọc sách có tác dụng gì với những người khao khát sự giải 

thoát không? 

Tất cả các kinh sách đều nói rằng để đạt được sự giải thoát, người ta nên 

làm cho tâm trí tĩnh lặng; do đó lời dạy của họ kết luận là tâm trí nên 

được tĩnh lặng; một khi điều này đã được hiểu không cần thiết phải đọc 

vô vàn sách khác. Để làm cho tâm trí tĩnh lặng, người ta chỉ có thể tìm 

hiểu bên trong bản thân mình cái Ngã này là gì; làm sao có thể thực hiện 

điều này trong sách? Người ta nên tự biết bản thân mình với con mắt 

thông thái của riêng họ. Đại Ngã nằm trong năm lớp vỏ bọc; còn sách thì 

ở bên ngoài chúng.Vì Đại Ngã phải được tìm hiểu bằng cách loại bỏ 

năm vỏ bọc, nên việc tìm kiếm nó trong sách là vô dụng. Sẽ đến lúc ta 

phải quên đi tất cả những gì đã học. 

24. Hạnh phúc là gì? 

Hạnh phúc là chính bản chất của Đại Ngã; hạnh phúc và Đại Ngã không 

khác nhau. Không hề có hạnh phúc trong bất kỳ đối tượng nào của thế 

gian. Với sự vô minh của mình, chúng ta tưởng tượng rằng chúng ta có 

được hạnh phúc từ các đối tượng. Khi tâm trí hướng ra ngoài, thì nó lại 

trải qua đau khổ. Trên thực tế, khi ham muốn của nó được thỏa mãn, nó 

trở về vị trí của chính nó và tận hưởng thứ hạnh phúc cũng chính là Đại 

Ngã. Tương tự, trong trạng thái ngủ, nhập định hoặc ngất xỉu, và khi đối 

tượng mà nó mong muốn đạt được hoặc đối tượng nó không thích bị loại 

bỏ, tâm trí trở nên hướng nội, và tận hưởng Hạnh phúc Tự tại thuần túy. 

Do đó tâm trí chuyển động luân phiên đi ra khỏi Đại Ngã và quay trở lại 

Nó. Dưới một gốc cây có bóng mát dễ chịu; ra khỏi nó là nhiệt độ thiêu 

đốt. Một người đi dưới ánh nắng mặt trời cảm thấy mát mẻ khi anh ta 
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đến dưới bóng râm. Một người tiếp tục đi từ bóng râm ra mặt trời và sau 

đó trở lại bóng râm là một kẻ ngu ngốc. Một người khôn ngoan ở lại 

vĩnh viễn trong bóng râm. Tương tự, tâm trí của người biết chân lý 

không rời Đại Ngã. Trái lại, tâm trí của người ngu dốt quay cuồng trong 

thế giới, cảm thấy đau khổ, và trong một thời gian ngắn trở lại Brahman 

để trải nghiệm hạnh phúc. Trong thực tế, cái được gọi là thế giới chỉ là 

suy nghĩ. Khi thế giới biến mất, tức là khi không còn suy nghĩ, tâm trí 

trải nghiệm hạnh phúc; và khi thế giới xuất hiện, nó trải qua đau khổ. 

25. Tuệ giác (jnana-drsti) là gì? 

Giữ yên lặng chính là cái được gọi là tuệ giác. Giữ yên lặng là dung hòa 

tâm trí vào trong Đại Ngã. Thần giao cách cảm, biết những diễn biến 

trong quá khứ, hiện tại và tương lai và khả năng thấu thị không phải là 

thứ tạo nên trí tuệ giác. 

26. Có sự liên quan gì giữa vô dục cầu và trí huệ không? 

Vô dục cầu chính là trí huệ. Hai thứ không khác nhau; chúng giống 

nhau. Vô dục cầu kiềm chế tâm trí khỏi hướng về bất kỳ đối tượng nào. 

Trí huệ nghĩa là khi không còn đối tượng nào hiện hữu. Nói cách khác, 

không tìm kiếm gì khác ngoài Đại Ngã là vô chấp chước hoặc vô dục 

cầu; không rời bỏ Đại Ngã là trí huệ. 

27.Sự khác biệt giữa truy vấn và thiền định là gì? 

Sự truy vấn bao gồm việc giữ vững tâm trí trong Đại Ngã. Thiền định 

bao gồm suy nghĩ rằng bản thân ta chính là Đại Ngã, tồn tại-ý thức-hạnh 

phúc. 

28. Sự giải thoát là gì? 

Tìm hiểu bản chất của con người đang bị trói buộc và nhận ra chân tánh 

của mình chính là giải thoát. 
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