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Lời Giới Thiệu 
 

 Khi nói hay viết như thế nầy, thật là khó và đôi khi bất tiện, nếu không dùng chữ “tôi”, trừ khi chúng ta 

theo sát văn phạm để rồi dừng mãi ở những chữ như “người ta” hay “chúng ta”. Vì vậy, trước khi có người cho 

là tôi tự-tôn, tôi xin giải thích tại sao tôi thường xưng hô thế nầy, và sẽ tiếp tục như vậy cho đến khi tôi tìm 

được một lối nói phù hợp hơn, trôi chảy hơn. Dĩ nhiên, chúng ta nên biết giữ sự quân bình và chỉ nói về mình 

khi cần thiết mà thôi, chứ không phải lúc nào cũng đề cập đến cái tôi, đến độ người ta không thể chịu được - và 

trở thành “cái gai trong con mắt thiên hạ”. 

 

 Tôi nói và viết với mục đích rõ ràng, đó là cố gắng truyền đạt một vài tư tưởng của Đạo Phật, qua trung 

gian vốn không hoàn hảo của văn tự, dựa trên những kinh nghiệm bản thân và những hiểu biết phát sanh từ đó. 

Một người chỉ có đủ tư cách nói về những điều mà họ đã từng trải và hiểu biết mà thôi. Khi ta đã nói về bất cứ 

vấn đề gì, chẳng kể đó là nghệ thuật, lịch sử, cơ khí, y học hay cái gì khác, mà nếu ta không có kinh nghiệm 

trong vấn đề đó thì kể như ta chỉ là người huênh hoang, khoác lác. Cho nên tôi không dám và sẽ không nói bất 

cứ cái gì mà bản thân tôi chưa kinh qua và hiểu biết, Và tôi không xấu hổ mà thú nhận những điều tôi không 

biết, bởi vì không có ai biết tất cả mọi thứ. Tôi vẫn còn đang học hỏi và chỉ nếu khi có dữ kiện nào sáng ra trong 

phạm vi học hỏi của tôi thì tôi mới có thể nói đến nó được. Bởi vậy, những vấn đề mà tôi cho rằng mình đủ tư 

cách để luận bàn đã bị giới hạn đi rất nhiều. Tuy nhiên vẫn có một vài vấn đề tôi có thể đề cập đến, và chỉ ở một 

mức độ nào đó mà thôi. 

 

 Tuy nhiên, khi nói về một vấn đề nào đó, không có nghĩa là tôi tự cho mình là người có thẩm quyền 

không thể sai lệch trong vấn đề nầy mà chỉ đơn thuần có nghĩa là tôi có chút ít kinh nghiệm về nó. Cho nên tôi 

muốn lưu ý độc giả đừng vội tin bất cứ điều gì được viết ở đây dù rằng tôi đã hết sức cố gắng trình bày cho 

được chính xác, nhưng sai lầm vẫn có thể xảy ra. (Trong hơn 25 năm, tôi đã sống phiêu bạt trên hơn 40 quốc 

gia, tôi đã thấy và làm rất nhiều điều, có rất nhiều kinh nghiệm khá lý thú, cho nên tôi chưa bao giờ cảm thấy 

cần phải bóp méo hay phóng đại những sự việc nầy khi chính sự thật đã đủ hấp dẫn và làm cho ta lưu ý). Và tôi 

cũng không muốn ai tin theo tôi hết. Tôi không có đệ tử và tôi cũng không có ý đồ thâu nhận ai cả. Tôi chỉ 

muốn đưa ra cho mọi người - bằng những minh chứng rút từ kinh nghiệm bản thân - thấy rằng Đạo mở rộng cho 

tất cả mọi người mà chẳng cần sự lệ thuộc tâm lý và bất cứ ai. Chúng ta có thể bỏ hẳn tín điều qua một bên bởi 

chúng ta có cơ hội và khả năng nhìn sự việc một cách trực tiếp, không qua kẻ khác, và tự chứng nghiệm lấy cho 

chính mình. Dù sao đi nữa, những câu chuyện về kinh nghiệm cá nhân của tôi hoàn toàn không ám chỉ tôi là 

“Nhân vật số Một”, hay con đường của tôi là con đường hay nhất. Mỗi người phải tìm cho mình một lối đi 

riêng, và với từng trường hợp một, lại có con đường khác biệt, chứ nó không phải là một cái gì đóng khuôn, có 

sẵn (có sẵn = prepare, pre = before = trước. Pare = cut = cắt, giống như cắt cỏ và phơi khô vào mùa hạ để làm rạ 

dự trữ cho mùa đông). Hơn nữa, dùng kinh nghiệm của người khác làm gợi ý dẫn đường, chúng ta có thể có 

thêm những kinh nghiệm hay hơn và tìm ra những đường lối cải thiện tốt hơn. Đây chẳng phải là phương thức 

mà loài người đã tiến bộ trong suốt quá trình lịch sử. phát triển mọi thứ từ tình trạng sơ khai đến mức độ cao 

cấp hay sao? 

 

 Chính vì có biết về nguy cơ của tính vị kỷ nên tôi có thể cảnh giác người khác đừng để bị chi phối bởi cá 

tính của diễn giả hay tác giả nếu họ thật sự muốn hiểu điều người ấy đang cố gắng trình bày. Bởi lẽ cái mà họ 

thích hay không thích về cá nhân tác giả hay diễn giả - những cảm quan riêng tư của họ - sẽ tác động như là một 

tấm màn hay mạng lưới lọc, không cho họ có một cái nhìn rõ rệt. Cho nên đừng bao giờ để ý đến cái “tôi”, “cho 

tôi” và “cái của tôi” trong những bài viết nầy mà hãy cố gắng xem xét những điều mà tôi nói lên, và hãy tự 

quyết định xem những điều đó có đúng và lợi ích hay không. Rõ ràng, đối với tôi, những điều được viết ở đây 

rất quan trọng, bằng không tôi đã chẳng viết ra làm gì. Còn những việc đó có quan trọng với bạn hay không lại 

là chuyện khác. Bởi vì chính bạn mới có thể quyết định về việc nầy. Và bạn sẽ không thể nào quyết định sáng 

suốt được nếu bạn để cho những cảm quan riêng tư chi phối.  
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Một điều thường xảy ra là ta mến ai thì ta có khuynh hướng tin vào bất cứ điều gì người đó nói. Ngược 

lại, khi có ác cảm với ai thì ta có khuynh hướng chối bỏ tất cả những gì người đó nói dù khi những điều ấy hoàn 

toàn đúng sự thật hay hữu lý. Cái lối đó là thành kiến không hơn không kém. Nghĩa là phán đoán trước và thẩm 

định giá trị mà không cần tra cứu hoặc dựa vào các dữ kiện. Có phải đây là chẳng qua chúng ta muốn tin người 

nầy mà không muốn tin người kia mà thôi không? Vậy chẳng lấy gì đáng ngạc nhiên khi Chân Lý là nạn nhân 

đầu tiên của lối nhìn nặng tính cách cá nhân nầy, và hậu quả là từ đó, cái đúng cái sai lẫn lộn với nhau. 

 

 Giáo lý của Đức Phật hấp dẫn tôi bởi vì nó rõ ràng và mang tính tự-sáng-tỏ. Đức Phật không có ngã 

mạn, và chẳng bao giờ nói những điều như là: “Ta là Đạo, là Chân Lý và Sự Sống”. Ngược lại, Ngài hoàn toàn 

tự tin vào khả năng trình bày sự việc một cách khách quan của Ngài mà không cần đến đức tin mù quáng. Đó là 

lý do tại sao Ngài không bao giờ kêu gọi chúng sanh tin theo Ngài, mà chính họ phải chứng thực cho mình. Sự 

kiện là sự kiện. Nó thuộc về lãnh vực tri thức của mọi người. Tỉ dụ như lửa thì nóng, chứ không phải là vấn đề 

của đức tin. Con người mang trong đầu quá nhiều đức tin và sinh ra thù ghét lẫn nhau vì không thể trưng ra 

bằng chứng khách quan để hỗ trợ cho đức tin của mình. Đạo Phật vượt hẳn lên đức tin mù quáng vì nó đặt căn 

bản trên sự kiện khách quan chứ không phải trên những ý kiến cá nhân. 

 

 Những bài viết của tôi không mang tính chất triết lý sâu xa, bí ẩn hay huyền nhiệm và nó không dính 

dáng gì đến thần học hết. Tôi không có lời xin lỗi nào về chuyện nầy cả. Những bài viết nầy không nhằm đến 

bậc uyên bác hay những ai đó đã thông suốt, nhưng dành cho người mà đối với họ tôn giáo là - hay có thể là - 

một vấn đề thực dụng. Đo đó, tôi đã thuật lại những kinh nghiệm của tôi bằng ngôi thứ nhất, bởi vì cũng giống 

như khi chúng ta thích thú theo dõi một chuyện phim thì chúng ta “hòa mình” với các nhân vật và cảm thông 

những điều mà họ cảm thấy. Đo đó, những điều ao ước của tôi là những kinh nghiệm bản thân (chứ không phải 

ý kiến, đức tin, hay những ý niệm riêng tư - những điều nầy tốt nhất tôi giữ cho riêng mình), có thể phần nào bổ 

ích cho những ai đang phấn đấu trên con đường Đạo. Tôi chân thành biết ơn vô số những người giúp tôi bằng 

bất cứ cách nào trong quá khứ và tiếp tục giúp đỡ tôi trong hiện tại. Cách duy nhất tôi có thể nghĩ đến để cảm 

ơn và bắt đầu trả ơn lòng tử tế của họ đối với tôi là biểu hiện lòng biết ơn qua sự cố gắng diễn đạt những điều 

nhỏ bé tôi đã học được nhờ tấm lòng yêu thương và từ bi mà họ đã dành cho tôi, và bằng cách làm mọi thứ tôi 

có thể làm được để có thể giúp người khác trên con đường tìm Đạo. Tôi đã vấp ngã nhiều lần nhưng luôn luôn 

đứng dậy và đi tới.  

 

 Tôi đi về đâu? Tôi sẽ đi đến chỗ chết.  

Nhưng khi đang sống, tôi sẽ sống ra lẽ và sẽ làm gì đó cho thế giới của tôi tốt đẹp hơn lên một tí. Đây là 

lời thề nguyện và ước vọng của tôi. Đối với những ai mà tôi đã gây đau khổ bằng cách nào đó - vô tình hay hữu 

ý - hãy tha thứ và cảm thông cho tôi. Tôi - chúng ta - gây đau khổ cho người khác vì vô minh chớ không phải 

do sự sáng suốt. Và không ai muốn bị u mê, tăm tối cả. Có phải vậy không? Căn bản là chúng ta không biết về 

chính mình, bản thể của mình, và chỉ biết sống và tranh đấu cho riêng mình. Tất cả những đau khổ, bất hạnh 

đều từ đó mà ra. Đến khi nào chúng ta mới nhận ra rằng những ý nghĩ về cái “tôi”, cái “ngã” là một căn nhà tù. 

Và lạ lùng hay khi chúng ta vừa là tù nhân, vừa là cai ngục. Và hơn thế nữa, cánh cửa nào có bị khóa đâu?  

 

 Vậy lối ra nằm ở đâu? Hãy nhìn xuống đàn kiến dưới chân. Chúng không phải là người thầy chúng ta 

hay sao? Mặc dù chúng có thân hình nhỏ bé nhưng lại có đầu óc vĩ đại, không bao giờ làm cho riêng mình mà 

luôn luôn vì tập thể. (Chúng là những người Cộng Sản chân chính, chớ không phải là hạng người điên khùng, 

căm thù và chém giết vì một mớ lý thuyết). Ngược lại, con người có cơ thể to lớn nhưng lại thường có đầu óc 

hẹp hòi, chỉ làm cho bản thân chứ ít khi vì tập thể. 

 

 Chúng ta thường xuyên sống với cái “Tôi”. Nhưng thấy rõ vị trí và giới hạn của nó thì nó không tác hại 

gì. Chúng ta có thể vượt qua nó để đạt đến cảnh giới “Vô ngã” – “Anatta”  tức “Không tôi”. Dù thế, khi viết 

dòng chữ vừa rồi, tôi biết có người sẽ nói: “Nhưng mà không có cái “tôi” để vượt qua! Làm sao có thể chia đời 

sống ra làm hai phần - phần “Tôi” và phần “Không tôi”. Tôi sẽ trả lời: Thưa vâng, bạn nói rất đúng, nhưng có 
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lẽ bạn nên đọc lại những bài tôi viết ở trên: “Những bài viết của tôi không nhằm cho những bậc uyên bác, hay 

những người đã thông suốt… mà chính cho những người mà đối với họ, tôn giáo là một vấn đề thực dụng”.  

 

 Tôi không bận tâm lắm với những nắm xuơng khô của lý thuyết mà với đời sống thiết thực. 

 

 Bạn có thực sự biết từ chính kinh nghiệm bản thân là không có cái tôi để vượt qua không? Bạn có sống 

với kinh nghiệm đó không? Đó chính là phương thức để kiểm nghiệm. 
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Bạn là ai? 
 

 
 Nhiều khó khăn trong cuộc sống bắt đầu từ sự kiện chúng ta không biết mình thực sự là ai! Chúng ta có 

khó khăn trong vấn đề nhận diện bản thể. Khó khăn nầy là khó khăn lớn nhất, vì nó làm chúng ta lạc lõng, bối 

rối, cô đơn và xa lại với cuộc sống chung quanh ta. Từ đó phát sinh ra sự sợ hãi, căng thẳng, buồn phiền, gắt 

gỏng, tranh giành và bạo động. 

 

 Những khó khăn mà chúng ta phải đối diện ngày hôm nay trên Thế Giới không phải tình cờ mà có. Như 

tất cả mọi việc khác, chúng có nguyên nhân. Những nguyên nhân nầy có thể tìm ra được, để từ đó tìm ra giải 

pháp, dù rằng chuyện nầy dĩ nhiên không phải là chuyện dễ làm. 

 

 Còn tuyên bố thế nầy thì dễ hơn rất nhiều: “Ồ! Đây không phải là việc của tôi. Đó là trách nhiệm của 

giới chức trách có thẩm quyền. Tôi không cẩn biết đến.” 

 

 Chính thái độ bàng quan và thiếu suy xét nầy đã làm cho vấn đề cứ kéo dài và càng ngày càng nghiêm 

trọng. Chúng ta có thể cho rằng: “Đây không phải xứ sở của tôi. Tôi không sinh ra ở đây và chẳng sẽ ở đây mãi 

mãi. Cho nên tôi không có trách nhiệm gì với nó cả.” Nói như thể chỉ thể hiện cái đầu óc tăm tối, nhỏ hẹp của 

mình mà thôi. Đúng! Có thể tôi và bạn, chúng ta đã không sinh ra ở đây, và chắc chắn chúng ta sẽ không ở đây 

mãi mãi, bởi vì chúng ta sẽ chết.  - Có thể sớm hơn mình dự liệu - Nhưng hiện tại chúng ta đang sống ở đây, 

như những thành viên xã hội, phải không? Nghĩ kỹ một chút đi và xem điều đó mang ý nghĩa gì. Hành động của 

chúng ta phải được thực hiện qua sự hiểu biết chớ không nên vì lòng tham, sự sợ hãi hoặc sự ép buộc của kẻ 

khác. 

 

 Ngày nay, chúng ta có thể loại trừ hầu hết những khó khăn đang phải đương đầu với nền khoa học kỹ 

thuật tuyệt hảo mà ta đang phát triển được (và mong chúng ta sẽ đủ khôn ngoan để chế ngự nó). Nhiều căn bệnh 

đã được diệt căn, và với thời gian chúng ta sẽ tìm được cách chữa trị các căn bệnh khác, kể cả ung thư và AIDS. 

Sự giáo dục ngày nay nằm trong tầm tay của đa số mọi người. Chúng ta có phương tiện kỹ thuật để biến sa mạc 

thành đất đai trồng trọt, để khai thác biển cả một cách có hệ thống và lâu bền trên căn bản tái sinh định kỳ, và 

như thế loại bỏ được hiểm họa của nạn đói. Bằng cách làm mây nhân tạo - thú thật về vấn đề nầy vẫn còn nằm 

trong phòng thí nghiệm - chúng ta có thể làm mưa trên những vùng đất hạn hán. Nạn nhân mãn và những khó 

khăn phát xuất từ đó không phải là không có cách giải quyết (Những em bé từ đâu ra? Ở trên trời rơi xuống hay 

sao?). Nếu chúng ta biết được, dự trù và quản lý cẩn thận, Trái Đất sẽ có đủ nguồn lợi cho mọi người. Thật ra 

chúng ta đâu có thiếu tiền bạc, nhiên liệu hay nhà cửa, v.v… mà thiếu trí tuệ. Nó bị quăng đi, chối bỏ, gạt sang 

môt bên và lấn át bởi tính vị kỷ, cái phần trong tâm trí ta đã khiến chúng ta lớn tiếng gào to: “Tôi. Cho Tôi. Cái 

của Tôi” và đưa chúng ta đến xung đột với kẻ khác, những người cùng lề lối suy nghĩ và cảm tính như ta. Tính 

vị kỷ đó làm cho ta muốn thống trị người khác, và không nhìn thấy được rằng trong khi ta có cái Tự Ngã để 

chăm sóc, tự ngã đó chỉ là môt phần của Đại Ngã, tức là cái CHÚNG TA chung. Nếu không vì sự u tối vị kỷ đó 

mà hậu quả là vô số những cuộc tàn phá và thảm sát hàng loạt, với tên gọi là chiến tranh (hiện nay đang có 

khoảng 50 sự ngu xuẩn quá độ như vậy ở những nơi khác nhau trên thế giới, cái nầy vừa dứt cái khác nổi lên), 

thì chúng ta đã lên các hành tinh từ lâu. Tuy nhiên, không phải không gian bên ngoài mà chính là không gian 

bên trong là cái mà chúng ta cần chinh phục. Đó là: Vô Minh. Tính ích kỷ và tính đề cao cá nhân của mình. 

 

 Trong kiếp nầy, mặc dù tôi và bạn có rất ít cơ may rời Trái Đất để du hành vào vũ trụ, hay cũng không 

phải nằm trong giới những nhà khoa học kỹ thuật, chính trị, những bậc thiện nguyện nhân ái, văn sĩ hoặc triết 

gia, tức là những hạng người đang nỗ lực cải thiện mọi việc, v.v… Nhưng chúng ta cũng đừng nên có cảm giác 

bị thừa thải trong những cố gắng và thành quả của họ, bởi vì tất cả chúng ta đều ở trong cùng một xã hội, cùng 

một thế giới. Những hiểm họa chúng ta đang phải đối đầu thực sự rất nghiêm trọng. Đừng bao giờ tự dối mình 
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rằng chúng là những sự việc không đáng ngại. Dù rằng hiểm họa Cộng Sản đã giảm sút và hầu như chỉ còn là 

tiêu lực đã hao mòn, chúng ta vẫn còn sống ngay trên một ngọn núi lửa có thể bùng nổ bất cứ lúc nào - Ngọn 

núi lửa nầy chính là Chủ-Nghĩa Tôn Giáo Bảo-Thủ Cực Đoan. Nó còn nguy hiểm hơn hiểm họa Cộng Sản xưa 

kia nữa, bởi vì người Cộng Sản còn có lý do dể tránh một cuộc chiến tranh toàn diện. Họ theo triết học duy vật 

và chỉ tin vào một thế giới nầy mà thôi, cho nên nếu mất thế giới nầy là họ mất tất cả. Những kẻ cuồng tín về tín 

ngưỡng thì ngược lại. Họ sẵn sàng hy sinh “Thế giới nầy”, thế giới mà họ cho là không thật  - Họ kỳ vọng vào 

một “thế giới thiên đàng” , mà họ tin rằng họ sẽ được hưởng nếu họ chết cho tôn giáo. Do đó, họ không có gì để 

mất mà lại còn được tất cả. Tuy rằng hiểm họa nầy ngày càng gia tăng, trong lúc hiểm họa Cộng Sản đang giảm 

dần, chúng ta đừng vì thế mà hoảng sợ và bó tay tuyệt vọng. Tương lai không phải hoàn toàn đen tối như vậy.  

Thật là ấm lòng khi thấy rằng dù có sự mâu thuẫn căn bản giữa hai khối đại cường, vẫn có những cuộc trao đổi 

tài liệu, thông tin quan trọng về y khoa, khoa học và văn hóa. Và do đó chúng ta có thể hy vọng rằng các mối 

tương quan sẽ còn được cải thiện nhiều hơn nữa trong tương lai. Chúng ta không hoàn toàn cô lập lẫn nhau, và 

càng tiếp xúc - như chính sách cởi mở (glanoss) của Michail Gorbachev cho thấy - thì những thành kiến và cố 

chấp càng ngày càng bớt đi. 

 

 Sự đáp ứng của thế giới trong vụ động đất vừa rồi ở Ba-Tư làm cho nước nầy có cái nhìn phần nào mềm 

dẻo hơn về các nước Tây Phương (mặc dù không phải ai trong chính quyền nầy cũng công khai bày tỏ điều ấy). 

Đó là dấu hiệu cho thấy rằng điều Đức Phật dạy rằng hận thù không thể chinh phục được bằng hận thù mà phải 

bằng tình thương, ngày nay vẫn còn có giá trị, mặc dù kết quả của nó có khi không đến ngay trước mắt.  

 

 Trong phin “The killing field”, khi vai chính Dith Prahn sắp bị Khmer Đỏ chặt đầu, một tên lính Khmer 

đỏ đã cứu ông, vì trước ngày Khmer đỏ chiếm Cao Miên, Dith Prahn cho người lính nầy cái phù hiệu của chiếc 

xe Mercedes. Người lính đã nhận ra Dith Prahn, ngưng cuộc hành quyết lại, và sau đó nói thầm vào tai ông ta: 

“Mercedes - Số Dzách”. 

 

 Gần đây, trên truyền hình Úc, có chiếu phim tài liệu về chuyện một bé gái từ Trung Quốc sang bệnh 

viện Adelaide để được giải phẩu chỉnh hình cho bộ sọ biến dạng trầm trọng. Sau đó, toán bác sĩ nầy đã theo em 

về Trung Quốc để hoàn tất việc chữa trị tại đó. Sự cộng tác là một điều tuyệt vời và đáng vui mừng! Nó xuyên 

thủng những chướng ngại nhân tạo như giai cấp, tín ngưỡng và chính trị. 

 

 Để dự phần và cảm kích được niềm sung sướng khi những rào ngăn cách bị phá bỏ, thứ nhất chúng ta 

phải ý thức được những thành tựu tuyệt vời mà chúng ta, như những con người, đã đạt được qua bao thế kỷ. Có 

những điều chỉ cách đây 50 năm - hay ít hơn - ai mà nói đến là sẽ bị người khác cười cho, nhưng những điều đó 

ngày nay chúng coi là chuyện bình thường trong cuộc sống hằng ngày. 

 

 Thứ hai, phải biết sự cần thiết của sự cải tiến chớ đừng khư khư muốn giữ nguyên dạng những gì đang 

có. 

 

 Thứ ba, chúng ta phải vừa đứng vững vàng trong hiện tại và phải biết phóng tầm mắt về tương lai, xem 

sự việc sẽ diễn tiến ra sao và vai trò mà mình có thể đóng góp được để thực hiện những điều đó. 

 

 Điều nhất thiết là chúng ta phải coi mình là một phần của tập thể, nếu không muốn hay không thể làm 

như vậy thì ta sẽ cảm thấy bị tách rời, cô lập, bị bỏ lại đằng sau như con cá bị mắc cạn trên bãi biển khi nước 

triều hạ xuống. Ai cũng có thể nhìn thấy những thảm họa tất phải có khi con người bị phân hóa thành những 

nhóm ngày càng nhỏ, nhưng ngày nay Thế Giới đã được mở rộng qua những phương tiện truyền thông tân kỳ. 

Hãy hình dung xem điều gì có thể xảy ra khi chúng ta bỏ đi những chướng ngại trong tư tưởng và hòa mình vào 

nhân loại như một khối toàn nhất. 

 

 Thực sự, trong một mức độ nào đó, chúng ta đã làm chuyện nầy, có lẽ nhiều hơn là ta nhận biết, vì hầu 

hết được thực hiện trong vô thức, qua những vật gia dụng hằng ngày, chúng ta đã giao tiếp với biết bao người 
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trên khắp thế giới. Đời sống của ta tràn ngập những sản phẩm của các quốc gia, dân tộc khác làm ra, và quả là 

chuyện quái gở khi nói rằng: “Tôi sẽ không dùng cái nầy hay cái kia vì nó là sản phẩm của dân tộc hay quốc 

gia nọ”, có phải vậy không? 

 

 Chúng ta ai cũng có tên, nhưng những tên đó là để cho ai? Tên của ta cũng như quần áo thời trang, 

người ta diện vào để cho người khác ngắm nhìn - để người khác biết rằng mình đang mặc những bộ quần áo đó 

- hơn là chính bản thân của người mặc. Phụ nữ trang điểm phấn son cũng không ngoài lý do trên. Nếu ta sống 

một mình như Robinson Crusoe, thì ta chẳng bao giờ quan tâm đến thời trang mà sẽ hài lòng với những bộ quần 

áo đơn giản, tiện dụng nhất mà thôi. Tương tự như vậy, tên có cần chăng nếu không ai xử dụng chúng? Một 

người có thể nghĩ về anh ta và gọi chính anh ta bằng chữ “Tôi”, hay đôi khi bằng chữ “Ông” như tôi vẫn hay 

nói với chính mình: “Ông thật là ngớ ngẩn” (“You silly man”). Như vậy tên của chúng ta không phải chỉ mình 

mà cho người khác dùng. Điều đó có nghĩa - phải vậy không? - là trong mỗi chúng ta có sự hiện diện của người 

khác và ta không sống một mình trong thế giới nầy. Nó cũng có nghĩa là thái độ từ bỏ hay chống đối xã hội của 

một số người là điều vô lý. Bản chất con người là sinh vật sống tập đoàn. Rất ít người muốn sống - hoặc có thể 

sống - đơn độc trong một thời gian dài. Chúng ta cần đến người khác, điều nầy chẳng đáng cho chúng ta quan 

tâm và suy gẫn hay sao? 

 

 Tôi sinh ra ở cái phần của Thế Giới mà người ta gọi là “Anh Quốc”, nhưng hiện giờ tôi không sống ở 

đó, và không sống ở đó từ nhiều năm rồi. Quả thật bây giờ tôi xa lạ ở nơi chôn nhau cắt rốn đó, nhưng tôi không 

buồn vì điều nầy. Tôi không phải là cái cây mọc rễ xuống đất, tôi có đôi chân và có thể đi nhiều - hoặc ít - đến 

bất cứ nơi nào tôi muốn. Ngay bây giờ tôi đang sống ở Úc, như tôi đã từng sống ở nhiều quôc gia khác (sống ở 

đây bao lâu nữa thì tôi không biết). Tôi nghĩ đây là một quốc gia đáng yêu đáng quí. Tôi không cần phải là công 

dân của một quốc gia mới biết quí chuộng nó. Quốc gia đó có thể không phải là quốc gia “của tôi”. Nhưng nó là 

một phần thế giới “của tôi” và khi đang sống ở đó, nếu làm được gì để cải thiện nó là tôi sẽ làm. Nếu không 

được vậy thì tôi sẽ cố gắng không làm gì tổn hại cho nó. Tại sao vậy? Vì tôi có sự quan tâm, chỉ đơn giản vậy 

thôi, vì tôi là một phần của thế giới nầy và tôi không coi Anh Quốc là xứ sở tốt đẹp nhất bởi lý do đơn giản là 

tôi sinh ra ở đó. Tôi chẳng bao giờ là tôi mang ý tưởng là “Tôi phải luôn luôn bênh vực quốc gia của mình mà 

không cần biết nó đúng hay sai.” 

 

 Tự Thể, của chúng ta gắn liền với, và không thể nào tách ra khỏi, phần của Đại Thể; không thể nào hình 

dung được một thực thể tách biệt và độc lập. Do đó, chúng ta chỉ có thể hiểu được chính mình trong mối tương 

quan với những dạng khác của đời sống. Chỉ bằng cách tự nhìn nhận mình như là một phần của vạn vật chúng 

ta mới có thể khám phá ra được mình là ai: 

 

Không phải là Tôi 

Không phải là bạn, mà là 

CHÚNG TA 
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Tôi, Cho Tôi, 

Cái của Tôi 
 

 
Bởi vì tôi nói và viết về quan niệm ngã không, hay vô-ngã của nhà Phật, nên mới đây có người hỏi rằng 

tôi có thực sự sống theo quan-niệm vô ngã ấy hay không. 

 

 Trước khi trả lời câu hỏi đó, ta hãy vắn tắt bàn xem ý niệm nầy có ý nghĩa gì đã. Như bạn biết, vào thời 

kỳ của Đức Phật cũng như thời nay, có nhiều người tin rằng mọi người chúng ta có một tâm linh riêng rẽ, cá 

biệt, bất diệt và bất biến, còn gọi là linh hồn. Người Ấn gọi nó là “Atma”, hay Tiểu Ngã. Tuy nhiên, khi chứng 

ngộ, Đức Phật đã thấy rằng chẳng nơi nào có cái gì vĩnh cửu, biệt lập hay bất tử để có thể nắm lấy mà gọi là 

“Tôi”, “Cho Tôi” hay “Cái của Tôi”, không có cái gì tự nó có thể hiện hữu được mà phải phụ thuộc vào nhiều 

thứ khác để hiện hữu. Ngài nói cuộc sống là một tiến trình, chúng ta được sinh ra, tồn tại trong một thời gian, 

rồi mất đi, cứ thế biến đổi không ngừng. Tuy nhiên, không phải Đức Phật - là người duy nhất - ở thời đại đó đã 

nhìn ra điều nầy. Người Hy-Lạp cũng thấy như thế và triết gia Heraclitus đã phát biểu một câu lừng danh: “Bạn 

không thể nào bước vào một dòng sông hai lần.”  

 

 Nhưng đáng tiếc thay, sự phát triển của Khoa Học Phương Tây từ cơ sở sáng suốt đó đã bị diệt ngay 

trong trứng nước với sự xuất hiện của Ki-Tô-Giáo và đã phải nằm bất động trong suốt hơn một ngàn năm dài 

cho đến thời kỳ Phục Hưng ở Ý, một thời kỳ đã nhận được nhiều xúc cảm, nhiều kích thích từ tư tưởng của Cổ 

Hy-Lạp hơn là từ tinh thần Do Thái/ Ki-Tô. 

 

 Ý niệm vô-ngã làm cho nhiều người sợ hãi và rúng động vì nó làm mất đi mọi lý do để sống. “Cái gì! 

Không có bản ngã, không có linh hồn à? Vậy thì tôi là ai đây, và còn sống để làm cái gì nữa?” Chính vì điều 

nầy mà Phật Giáo thường bị kết án. Kinh nghiệm bản thân của tôi, Đạo Phật là một cách sống, - chớ không phải 

cái gì đó để tin suông mà thôi - vì chỉ bằng cách  áp dụng những gì Đức Phật dạy, thì ta mới thấy được chân lý 

và giá trị của những lời dạy đó. Những ai đã từng kinh qua chân lý vô-ngã thì đều thấy rằng nó chẳng phải là 

điều gì đáng sợ cả, mà ngược lại còn là điều đáng vui mừng, vì nó mang ý nghĩa giải thoát chúng ta khỏi cái nhà 

tù chật hẹp của cái “Tôi”, “Cho Tôi” và “Cái của Tôi”. 

 

 Và ngay cả nếu một người chỉ thoáng nhận thức về điều nầy thôi, rồi lại rơi ngược trở lại khỏi sự bừng 

sáng ngắn ngủi ấy, thì mãi mãi về sau người ấy cũng biết là nó có ý nghĩa gì, dẫu rằng anh ta không phải luôn 

luôn sống được theo cái điều mà mình đã nhận thức. Anh ta là người có lòng tin chớ không phải là đức tin vì 

niềm tin là niềm tin xây dựng trên kinh nghiệm và kiến thức, - rằng cái mà Đức Phật nói về vô-ngã là sự thực, 

và lòng tin nầy không thể nào lay chuyển được. Thế mà mãi mãi mất đi sự tin tưởng vô căn cứ vào một linh hồn 

biệt lập riêng tư và bất diệt. Trừ khi một người đã giác ngộ hoàn toàn, nếu chưa thì anh ta vẫn hành động một 

cách ích kỷ, điều nầy là do những thói quen đã ăn mầm ăn rễ  trong con người anh ta, chớ không phải vì chuyện 

người đó tin vào  sự hiện hữu của linh hồn cá biệt. Hơn nữa, không ai có thể sống cuộc đời của người khác dùm 

cho họ được. Mọi người phải nghĩ đến mình và chăm lo cho chính mình. 

 

 Ta không thể trở nên giác ngộ chỉ bằng cách suy nghĩ hay nói chuyện về giác ngộ, bằng cách ước mơ 

được giác ngộ hay ngay cả bằng cách cố gắng đạt đến giác ngộ, vì giác ngộ không phải là cái mà chúng ta có 

thể kiểm soát được. Giác ngộ xảy ra khi chúng ta đã chuẩn bị chính bản thân mình và dọn mình sẵn sàng cho 

nó, mở rộng, trống không, và nhạy cảm. Giác ngộ sẽ đến một cách bất ngờ khi ta không nghĩ đến nó, khi không 

có một suy nghĩ về Ngã chế ngự lấy Tâm và loại bỏ mọi vọng niệm ra ngoài. Giác ngộ khi đến có thể làm cho 

một người mù phải reo lên một cách sung sướng rằng “Thật tuyệt diệu! Thật tuyệt diệu! Tôi đã thấy! Tôi đã 

hiểu!” 
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 Và bây giờ, để hết lo sợ việc bản thân bị hủy hoại. Chúng ta hãy nhớ lại những gì đã xảy ra cho các môn 

đệ của Đức Phật: Khi đạt giác ngộ họ đã không đánh mất đặc tính của họ và trở thành giống hệt như những 

người khác, như những bản sao bằng máy photocopy, họ cũng không được biết đến như A, B, C… hay là 1, 2, 

3… Họ đã giữ được bản thể cùng những đặc tính riêng biệt của họ - A-Nan, người thị giả và cũng là đệ tử Đức 

Phật yêu quí nhất, nổi tiếng là có trí nhớ cực kỳ tốt. Xá Lợi Phật nổi danh về trí tuệ, và Mục Kiền Liên dẫn đầu 

về thần thông, v.v… Giác ngộ không phải là mất đi đặc tính của ta, mà chỉ là mất đi chủ nghĩa vị kỷ và cái tính 

ích kỷ. Thực ra, nó có nghĩa là một bản tính trung thực, đó là sự bất khả phân, một cái tâm hòa hợp trọn vẹn mà 

những biến cố bên ngoài không thể nào lay chuyển được. 

 

 Giống như sự phân chia độ của một hàn thử biểu, giác ngộ đến với nhiều mức độ khác nhau, và có lẽ ai 

cũng đã có ít nhiều kinh nghiệm về giác ngộ ở một thời điểm nao đó - một cái gì mà làm cho họ ngạc nhiên bởi 

cái tính giản dị và trong sáng của nó - dù kinh nghiệm ấy có thể mang tính cách trần tục chứ không hẵn là tâm 

linh, hoặc liên hệ sâu xa với bản chất cơ bản của đời sống. Giác ngộ tâm linh thay đổi cuộc sống một cách đáng 

kể, tùy theo mức độ và cường điệu của nó. Có thể nói thật chắc chắn rằng, sau khi trải qua kinh nghiệm giác 

ngộ tâm linh thực sự thì đời sống của ta không còn giống như cũ được nữa. 

 

 Tất cả chúng ta đều mang ngã-tính trong người - Cái cảm nhận về “Tôi”, “Cho Tôi” hay “Cái của Tôi” 

và ngã-tính đó không chỉ biến mất bằng cách giả tảng là nó không có ở đó. Thực ra, thái độ đó chỉ làm cho nó 

mạnh hơn mà thôi. Chúng ta không thể hoàn toàn vượt qua cái Ngã được, chỉ có Giác ngộ Hoàn toàn mới làm 

được điều đó.  

 

 Tuy nhiên, dầu chúng ta có thể còn xa với Giác ngộ, nhưng chúng ta có thể sống với một đường lối giác 

ngộ, không phải bằng lối giả vờ, nhưng bằng cách hết sức là thực tế. Biết rằng ngã-tính là nguồn gốc của hầu 

hết mọi vấn đề của chúng ta đối với những con người khác, chúng ta có thể cố gắng đổi lại, đặt Đạo thay vì cái 

Ngã vào trung tâm điểm của các mối quan hệ của ta với tha nhân, không còn nghĩ ai đúng ai sai, mà là luôn luôn 

cố gắng tìm xem cái gì đúng, cái gì sai và cố gắng hết sức mình bênh vực và sống theo điều phải.  

 

 Thế giới sẽ đẹp lên biết bao nhiêu nếu người ta thôi nghĩ theo một cách chủ quan theo lối “Tôi đúng, bạn 

sai”. Và thay vào chân thành tìm kiếm một cách khách quan điều gì đúng và điều gì sai, sẵn sàng ngồi lại thảo 

luận một cách sáng suốt, thay vì cư xử với nhau bằng mưu mẹo, thâm hiểm và dùng đến bạo động hay chiến 

tranh để giải quyết những mối bất đồng ý kiến. Sự không muốn và không thể quăng cái tôi lại đằng sau hay dẹp 

qua môt bên để theo đuổi điều ngay lẽ thật là dấu hiệu của tính ấu trĩ và lòng bất an. Chính sự ấu trĩ này làm cho 

chúng ta cảm thấy rất khó mà thú nhận những lỗi lầm của mình, và xin lỗi, thay vào đó lại thích tìm cách che 

dấu chúng hơn bằng những lý do nầy nọ và tạo những lỗi lầm kế tiếp, để rồi chúng ta bị nuốt trửng vào trò chơi 

“Giả vờ Vĩ đại” mà rất khó thoát ra được. 

 

 Và đây là cái “trò giữ thể diện”; đôi khi người ta đeo đuổi cái trò nầy một cách thái quá và gây nên 

những rắc rối không cùng. Thể diện mà thể diện là cái gì? Nếu chúng thật sự hiểu điều mà Đức Phật giảng dạy 

về Ngã thì hẳn chúng ta đã không lưu tâm gì đến vấn đề thể diện và tự ái nữa, mà đã vất chúng vào sọt rác, chỗ 

thực sự dành cho chúng. 

 

 Đúng vậy, cũng như bạn, tôi có cái Ngã của tôi, làm sao mà tôi có thể không có cái Ngã được khi tôi còn 

ở bên nầy của giác ngộ? Tại sao phải chối bỏ cái điều vẫn nằm sờ sờ ra đó? Tuy vậy, tôi đã nhận ra rằng nên bỏ 

cái Ngã qua một bên và tôi sẵn sàng cố gắng làm chuyện ấy. Tôi biết có nhiều người cho rằng tôi có cái Ngã rất 

lớn, và một bản tính quá bộc trực dễ gây mất lòng - ngay cả nhiều vị sư cũng đã nói như vậy. - Và tôi hỏi lại: 

“Thế thì đã sao? Tại sao bạn cứ quan tâm đến những chuyện như thế?” Dù rằng cái Ngã của tôi có lớn, bản 

tính của tôi có quá thẳng, nhưng tôi vẫn cố nhìn vượt khỏi chúng, và bất cứ ai nếu có được một chút công bình, 

đều thấy ngay rằng tôi chẳng kêu gọi ai theo tôi hay tin tôi cả mà hãy lắng nghe - Vâng, tôi kêu gọi người khác 

hãy lắng nghe những điều tôi nói  - lắng nghe và suy nghĩ cho rõ ràng và tự quyết định xem những điều gì tôi 

nói có đúng và có ích lợi cho họ hay không? Tôi chẳng phải là một vị cứu tinh, hay một siêu nhân. Tôi không hề 
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tuyên bố như vậy! Đức Phật cũng đã nói rất rõ ràng rằng mọi người chúng ta phải tự độ lấy mình, không ai độ 

người khác được. Tôi cũng chẳng có môn đệ và tôi khuyên mọi người đừng có theo bất cứ ai mà phải tự tìm ra 

cái gì đúng, cái gì thật. Tôi nghe là có vài vị trong số người Việt Nam tự phong mình là “Phật sống” - chính tôi 

cũng từng gặp một trong những vị nầy,- nhưng tôi nghi ngờ về họ lắm. Một lần có người cho tôi nghe về vị 

“Phật sống” mà tôi đã gặp: - “Thầy ấy đã đắc đạo rồi - Thầy có thể xuất hồn đi bất cứ nơi nào thầy muốn.” Tôi 

đáp: “Ồ! Vậy sao? Vậy thì tại sao thầy ấy lại tốn phí quá nhiều tiền bạc và thì giờ để đi bằng máy bay và xe hơi 

thế?” Có lẽ vị nầy có một ít phép thần thông gì đó - cũng như người anh em họ của Đức Phật, Đề Bà Đạt Đa - 

nhưng điều đó không có nghĩa là ông ta đã chứng ngộ. Chúng ta đừng nên quá nhẹ dạ và dễ tin như vậy! 

 

 Trên thế giới ngày nay ít có người thực sự giác ngộ. - Có lẽ luôn luôn như vậy - giả dụ chúng ta đi nơi 

nầy nơi nọ tìm kiếm người đã giác ngộ để cứu độ, có lẽ chúng ta sẽ rất thất vọng. Trước đây không lâu, đã có 

người viết cho tôi, than trách rằng sức khỏe yếu kém không cho phép bà đi nghe các vị thầy nổi danh thuyết 

pháp. Tôi cố gắng giải thích cho bà đừng cảm thấy quá áy náy về việc nầy, bởi vì rồi ra, những gì bà mong được 

nghe từ các vị thầy đó chẳng lẽ lại khác với những gì bà học tập sao? Giáo pháp của Phật chẳng có gì là bí mật 

hay huyền bí cả. Mọi thứ đều rõ ràng và bày tỏ ra. Đức Phật nói rằng: “Ta không phải là vị thầy “giấu nghề”, 

dạy bảo vài điều, giấu giếm, giữ bí mật một số khác”. Ngài cũng còn nói: “Trong bao năm qua, Ta chỉ dạy bảo 

các điều sau: “Đau khổ, Nguyên nhân của Đau khổ. Chấm dứt Đau khổ và con đường dẫn đến sự chấm dứt đau 

khổ”. (Khổ, Tập, Diệt, Đạo), - không bao giờ ở xa cả. Một khi đã nghe, hay học về Tứ Diệu Đế, và đã hiểu rõ 

pháp nầy - dù không trực nhận ra ít nhất cũng bằng trí năng - thì chúng ta có hành trang để theo Đạo. Do đó, 

chẳng cần tiếp tục đi sâu vào lý thuyết làm gì? Chắc chắn rằng, trong lúc nghe pháp thoại, có thể trong tâm trí 

của thính giả sẽ lóe lên tia sáng của nội tâm hay giác ngộ, đặc biệt nếu thính giả bắt đúng đài, thích nghe, và chú 

tâm.  Nhưng, nếu hiểu rằng Pháp có mặt ở tất cả mọi nơi thì người ta biết ra rằng trực nhận nội tâm và giác ngộ 

có thể xảy ra ở khắp nơi, bất cứ lúc nào, và không chỉ riêng trong lúc nghe Pháp thoại mà thôi! 
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Chỉ là những  

ý tưởng thôi sao? 
 

 

 

 Cách đây không bao lâu, tôi có nói chuyện với một người về vấn đề bạo động trong xã hội. Người đó 

nhất định cho rằng không có cái gì anh ta có thể làm được để thay đổi tình trạng nầy bởi xã hội nó vốn là như 

vậy. 

 

 Tôi đã nhắc nhở anh ta rằng xã hội không phải là cái gì tách biệt khỏi chúng ta mà nó đã tạo nên bởi 

những cá nhân, những phần tử như anh và tôi. Anh ta lại đáp rằng: “Thế thì làm tròn cái phần của tôi, tôi không 

giết người, ăn cắp, ăn trộm, hay lường gạt ai hết”. Ý anh ta cho rằng việc anh ta không làm gì hết cũng đã là 

một cách làm, mà điều nầy thì quả như vậy. “Dù sao đi nữa”, anh ta tiếp, “không có điều gì là “thiện” và “ác” 

cả. Đó chỉ là những “ý niệm” mà thôi.” 

 

 Dĩ nhiên, nhiều quan niệm của ta về Thiện Ác có tính cách uyển chuyển, chi phối bởi sự thay đổi, cái 

được coi là “thiện” của một nền văn hóa nào đó, trong một thời điểm nào đó, thì có thể được coi là không tốt ở 

một nơi khác.  

 

 Ví dụ người Hồi Giáo theo tục đa thê, và đối với đàn ông đạo Hồi, việc lấy nhiều vợ chẳng những là một 

điều bình thường mà còn là một điều “Thiện” nữa. Nhưng đối với văn hóa phương Tây mà quan niệm và luân lý 

dựa trên Ki-Tô Giáo thì điều nầy là bất hợp pháp, do đó là điều Ác. 

 

 Nhiều Tôn Giáo vá Giáo Phái phần nào trước đây đã theo tục giết người để tế thần, và có thể vẫn còn 

theo tục nầy, dù không công khai, còn việc giết súc vật để tế cúng thì vẫn được tiếp tục ở nhiều quốc gia. 

 

 Ở Ấn Độ, theo một thuyết khá bí ẩn của Ấn Giáo, việc một quả phụ tự hủy mình trong đám hỏa táng của 

chồng thì được coi như là một hành động có phước đức khôn lường (nhưng điều nầy chẳng áp dụng ngược lai 

cho những ông chồng như nhiều điều khác vẫn thường thấy trong những tôn giáo theo phụ hệ). Tuy nhiên, trong 

“thời kỳ chiếm đóng” ở Ấn Độ, người Anh đã đánh giá hành động đó một cách khác và coi truyền thống đó là 

phạm pháp. Nhưng rồi năm 1887, khi chủ nghĩa bảo thủ cực đoan trỗi lên trong giới tín đồ Ấn Giáo, có một 

trường hợp của một quả phụ tự thiêu được phổ biến rộng rãi. Một giáo sĩ Ấn Giáo đã công khai ca ngợi vấn đề 

nầy. 

 

 Cũng như một số luật lệ của chúng ta, có những quan niệm và niềm tin như trên của ta đã lỗi thời và cần 

được xét lại. Vì tính tự phụ, chúng ta, những con vật đi bằng hai chân, tự coi mình như những tác phẩm thượng 

đẳng của Thượng Đế, đã tách mình ra khỏi phần còn lại của Thiên Nhiên và coi mình là đặc biệt và khác biệt - 

Chúng ta là một loài đặc biệt thật, nhưng không phải là theo cái cách chúng ta nghĩ - với cái quyền bóc lột thiên 

nhiên theo ý mình. Hơn nữa, không thỏa mãn với ý tưởng được làm người tức là đã được làm sinh vật thượng 

đẳng, chúng ta lại phân chia mình thành từng nhóm nhỏ, rồi thành từng nhóm nhỏ hơn nữa, tưởng tượng và  đặt 

bày ra những biên giới không có thật để đến nỗi ngay cả tôn giáo vốn nảy sinh như là một thứ để phân chia con 

người, lại tự phân chia thành vô số những giáo phái rồi tiểu giáo phái  - rồi mỗi giáo phái lại tự xưng mình là 

giáo phái “chân chính”, coi những giáo phái kia là “tà”, đôi khi là “ác”. 

 

 Ki-Tô Giáo quả thực đã chiếm giải nhất về chuyện nầy, với hàng trăm giáo phái thường kình chống lẫn 

nhau. Quả thật là một “thành tích” cho con người - và đúng hơn, những con người chuyên cho là mình có “tín 

ngưỡng”  - mà những ý niệm, những tổ chức như “Người Được Chọn”, “Kẻ Bị Nguyền”, phân biệt chủng tộc, 

“Thánh chiến” “Ku-Klu-Klan”, v.v…đã được đề ra, những thứ không hề có trong phần còn lại của Thiên Nhiên.  
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 Chắc chắn rằng trong Thế Giới Loài Vật, “luật rừng” thường xảy ra, và “cá lớn nuốt cá bé”, trong vấn đề 

sống còn, “giết hay bị giết”. Loài người chúng ta hãnh diện là mình khác hơn, tốt hơn loài vật, nhưng có thật 

hay không? Chắc chắn là chúng ta khác biệt, vì chúng ta có khả năng để nói và truyền thông với nhau về hầu hết 

mọi phương diện, điều mà loài vật không làm được. Chúng ta đi thẳng người bằng hai chân, chúng ta có thể chế 

tạo, cầm và xử dụng các dụng cụ, chúng ta làm chủ được lửa, và nấu thức ăn. 

 

 Nhưng có lẽ sự khác biệt lớn nhất giữa người và vật là chúng ta không bị lệ thuộc vào bản năng và có 

khả năng LỰA CHỌN. Nhưng điều nầy có làm cho chúng ta tốt hơn hay đạo đức hơn loài vật không? Không 

nhất thiết như thế! Khả năng tự lựa chọn nó không thiện hay ác, nhưng vì có sự lựa chọn nên chúng ta có khả 

năng làm việc thiện hay làm việc ác, chứ không giống như các con vật khác, và chưa bao giờ khả năng đó lớn 

bằng lúc nầy. 

 

 Chúng ta làm gì với khả năng đó? Buồn thay! Chúng ta vẫn thường xử dụng một cách sai lạc cái khả 

năng tuyệt diệu giống như thần thánh nầy, gây nên biết bao thảm họa, đôi khi dường như không có khả năng 

nầy mà cứ sống theo bản năng như loài thú “thấp kém” thì vẫn còn tốt hơn. 

 

 Cọp beo hay cá mập không có sự chọn lựa nào về việc chúng là những con vật ăn thịt. Nhưng như vậy, 

chúng có xấu xa hay ác độc không? Chẳng tí nào cả. Chúng chỉ sống theo bản năng tự nhiên mà thôi. Nếu 

chúng ta thấy rõ điều ấy thì nên tránh xa chúng ra. Con ong làm mật, con gà đẻ trứng, những thứ mà ta thích ăn, 

nên chúng ta gọi chúng là những con thú “tốt”. Nhưng phải chăng ong và gà tốt chỉ vì chúng có ích cho ta và ta 

bóc lột đuợc chúng? Dĩ nhiên là không! Con ong, con gà cũng vậy. Chúng chỉ sống theo bản năng mà thôi và 

chẳng có gì là làm việc “thiện” cả. 

 

 Hãy xem đây! Trong khi một số điều mà ta gọi là “thiện” hay “ác” mang tính chủ quan và thay đổi theo 

thời gian cùng không gian, vẫn có những điều không phải như vậy, và vẫn được mọi xã hội, bất cứ xã hội nao, 

công nhận như thế!  Giết người, trộm cướp, tống tiền, hiếp dâm, hành hung, đánh người, v.v… đều bị mọi xã 

hội coi là xấu, và ngay cả những tên độc tài hay lãnh tụ của các chế độ chuyên chế, nếu được hỏi, cũng chẳng 

nói những hành động đó là tốt mặc dù họ có thể thường xuyên làm những việc nầy. “Nhưng mà”, ông bạn của 

tôi nói, “những tên tội phạm sẽ không đồng ý với ông. Họ cho cái việc họ làm là đúng là tốt”.  

 

 “Có thật thế không?” Tôi trả lời. “Họ có thật sự nghĩ như vậy không? Nếu thật vậy thì đầu óc họ quá 

nhỏ bé, nhỏ đến độ mà họ không còn biết đến ai ngoài trừ chính họ. Nhưng chính những tên tội phạm đó cũng 

biết yêu thương gia đình họ, và cũng ước mong được hạnh phúc sung sướng, phải không nào? 

 

 Và chẳng thể tưởng tượng được rằng họ sẽ sung sướng như thường khi có ai đó tàn nhẫn đánh đập họ, 

cướp bóc họ, hay là bắt cóc giết chết con cái họ. Điều nầy có nghĩa là họ vẫn phân biệt được điều thiện, điều ác, 

cái đúng cái sai. Nhưng họ không đủ nghị lực để làm chuyện sai trái và hung ác. Như chúng ta đều biết tuột cây, 

xuống dốc thì dễ mà leo cây, trèo núi thì khó. Làm ác thì dễ hơn làm thiện.  

 

 Chúng ta có khả năng làm chuyện ác, và hầu hết mọi người đã có lúc mang những ý nghĩ xấu trong đầu. 

Tuy nhiên, chúng ta phải cố gắng ngăn chận đừng để ý tưởng xấu biến thành hành động xấu, thay vào đó là cố 

gắng làm điều thiện vì lợi ích cho chính mình cũng như cho tập thể mà mình đang sống chung.  

 

 Nếu chúng ta có thể chia xẻ cách suy nghĩ nầy với người khác và giúp họ hiểu nó thì chúng ta đã làm 

một việc thiện vô cùng lớn lao vậy.  

 

 Đó chính là mục đích của tôi qua những bài viết để chia xẻ một số điều cùng người khác. Một số có thể 

cho rằng đây chỉ là chuyện thuộc lãnh vực tri thức. Tôi hoàn toàn không chấp nhận ý kiến ấy bởi vì Thế Giới 

được kiến tạo bằng những ý tưởng  - ý tưởng về chủ nghĩa quốc gia, tôn giáo, chính trị, kinh tế, v.v… - Một số ý 

tưởng nầy thật ngu xuẩn, sai lạc, chia rẽ và nguy hiểm. Nếu chúng ta chịu quán xét ý tưởng của mình, và thay 
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thế ý tưởng sai bằng ý tưởng đúng, thì Thế Giới nầy sẽ tốt đẹp hơn lên biết bao, bởi vì ta nghĩ sao thì ta sẽ làm 

vậy. Hành động phát sinh từ tư tưởng.  

 

 Vì vậy, tôi không xin lỗi gì về lối viết có vẻ mang tính chất tri thức và lý thuyết nầy, bởi chúng ta muốn 

có một hướng đi cho cuộc đời thì trước tiên chúng ta phải suy nghĩ một cách rõ ràng, nếu không thì mãi mãi 

chúng ta bị dòng nước cuốn trôi. 
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Từ Đen qua Trắng 
 

 

 

Con đường sống và tu đạo như thường đầy rẫy những gian khổ và càng ngày càng chồng chất nhiều hẳn 

thêm lên so với lúc ta mới bước chân vào. Nhưng, dù là như vậy, cuộc đời không chỉ đem lại cho chúng ta 

những khó khăn mà thôi. Cùng lúc với cơ cực, chúng ta trở nên mạnh mẽ thêm và rồi không những cưu mang 

được gánh nặng của mình mà còn có thể với tay giúp đỡ những bạn đồng hành, những người mà nếu không có 

sự giúp đỡ của chúng ta, có thể đã chật vật phấn đấu và ngã lên ngã xuống chập choạng trên cuộc hành trình. 

 

 Thỉnh thoảng chúng ta có thể tuyệt vọng mà nghĩ rằng: “Tại sao ta lại vướng vào việc nầy. Đạo thì đầy 

gian khổ, mà Cứu Cánh lại ở mãi tận đâu đâu, mà mình thì yếu đuối làm sao có thể về được tới tận đích.” 

Nhưng ta không thể lùi bước được nữa, cũng không thể dừng chân ở đây, vì hiện tại chỉ là giây phút thoảng qua, 

không thể bám lấy mà nương tựa. Chúng ta phải tiếp tục, và hãy cố can đảm lên bằng cách nghĩ đến những 

người đã đi trên con đường Đạo trước mình. Họ cũng đã từng chịu những thử thách tương tự. 

 

Chúng ta chỉ có thể bước một bước mà thôi. Bước kế tiếp luôn luôn là bước quan trọng nhất. - Và cũng 

là bước khó nhất - của cuộc đời, vì nó là “bước kế tiếp” mà thôi. Bởi vậy, ta phải tập trung vào bước kế tiếp 

nầy. Đừng mỏi mắt nhìn lên trên đỉnh núi cao, bao phủ trong sương mây rồi thắc mắc cảnh trí trên đó ra sao?  

Cứ yên chí. Chúng ta sẽ đến đỉnh khi thời điểm đến, nếu chúng ta cứ theo Đạo từng bước một. Lòng 

mong cầu những kết quả chóng vánh thường làm cho ta mờ mắt không nhìn thấy được những thành quả vẫn 

thường xuyên xảy ra một cách lặng lẽ và bất chợt. Chúng ta tìm kiếm cái nầy cái nọ mà không nhìn thấy được 

những gì ở ngay trước mắt. 

 

 Nên nhớ rằng: Mọi vật luôn đổi thay. Chỉ ở khúc quanh là ta có thể gặp yếu tố đó, cái phân tử đó. Nó sẽ 

làm thay đổi toàn thể bức tranh một cách mầu nhiệm. Yếu tố đó không phải là cái gì lớn lao, đột ngột, và có tầm 

ảnh hưởng rộng lớn, nhưng có thể chỉ là cái gì đó có vẻ nhỏ nhặt, tầm thường. Chính nó sẽ tạo ra mọi sự khác 

biệt. Và ta sẽ kinh ngạc tự hỏi tại sao trước đây mình lại bi quan như vậy. 

 

 Nếu chúng ta có thể giang rộng tay đón nhận những đổi thay của cuộc đời, thay vì cưỡng lại chúng, thì 

cuộc hành trình môt chiều trên dòng đời sẽ không đến nỗi nhiều gian truân như vậy. Chúng ta phải chấp nhận 

nhược điểm của mình, và ngưng ngay việc tự dối rằng mình là siêu nhân. Hãy chấp nhận rằng - là những con 

người chưa giác ngộ, chúng ta là nạn nhân bị chi phối bởi biết bao bất ổn khác biệt trong tâm trí. Những điều 

nầy chẳng có chi là khác thường, - thật ra, ta phải biết trước nó như thế. Đức Phật nói rằng tất cả chúng sanh 

chưa giác ngộ đều đảo điên, ở nhiều mức độ khác nhau - hoặc có thể dùng những chữ khác có nghĩa tương tự 

như vậy. Bởi thế chúng ta không nên quá buồn. Không phải riêng ta chịu hoàn cảnh nầy thôi. Tuy nhiên, chúng 

ta không nhất thiết phải ở mãi trong tình trạng nầy bởi chúng ta có khả năng thay đổi, và phải tự cho phép mình 

khả năng đổi thay nầy mà đừng khắt khe với chính mình. Nếu không làm như vậy, rồi có một ngày, có lẽ, chúng 

ta không thể sống với chính mình nữa. Có thể đâm đầu vào một chiếc xe buýt, hay uống thuốc quá liều, hoặc 

làm điều gì đó tương tự. 

 

 Nếu buồn bã, chúng ta nên nhớ rằng nỗi buồn đã phát sanh từ một số nguyên nhân nào đó, và đã có sẵn, 

tất sẽ qua đi, giống như mọi thứ khác. Nếu cứ ôm chặt lấy cái buồn, và trở nên buồn vì mình buồn, thì chúng ta 

sẽ buồn gấp đôi. Tình trạng sẽ tiếp tục dài như thế. Cũng vậy, khi giận dữ, chúng ta không nên nổi giận. Tại sao 

mình lại nổi giận mà chỉ nên nhận diện ra nó, và để cho nó trôi qua. 

 

 Môt điều nữa, đừng quên là thỉnh thoảng chúng ta nên đứng lùi lại, và ngắm nhìn mình ở xa, để thấy 

mình trên sân khấu cuộc đời. Nhiều khi chúng ta quá khắt khe với chính mình. Do đó, đánh mất cái nhìn toàn 

diện. Dù rằng thế gian nầy đầy rẫy khổ đau nhưng cũng có lúc vui tươi hạnh phúc và nó cũng là một vở kịch vui 
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nữa, chứ không hoàn toàn là tấn bi kịch. Khả năng biết nhìn về cạnh sáng của vấn đề, và nhiều khi tự cười đùa 

về hoàn cảnh của chính mình, là một bảo vật vô giá, và có thể chống đỡ đưa ta vượt qua mọi gian truân đủ loại. 

 

 Dọc cuộc hành trình, người theo Đạo học hỏi để thấy được cái trắng trong cái đen, mà trước tất cả hầu 

như là toàn đen. Khi họ trở thành tinh thông với cái nhìn nầy, họ có thể chuyển đen thành trắng, và lúc đó, đá 

cục ngổn ngang rên con đường sẽ không còn là những chướng ngại nữa mà được xem như những viên gạch lót 

đường.  

 

 Cách nhìn vạn vật theo một quan điểm khác, thường có thể thay đổi sự hiểu biết của mình (về vạn vật) 

một cách đáng kể. Hãy nhìn bất cứ sự vật nào trong tầm mắt của bạn ngay lúc nầy, - một cây viết chẳng hạn. 

Hầu hết chúng ta nhìn cây viết như là một dụng cụ để viết mà thôi, chứ không để ý người đã có sáng kiến tạo ra 

cây viết đã nhọc công, thử hết cách nầy cách kia, và có lẽ đã chịu đựng nhiều thất vọng để tạo ra nó. Do đó, cây 

viết còn mang nhiều ý nghĩa hơn chỉ là dụng cụ để viết mà thôi. Người sáng tạo chẳng những chỉ biết mọi khía 

cạnh khác nhau của cây viết, mà chắc chắn, còn biết nó với cả tình thương nữa.  

 

 Chung quanh ta có biết bao điều nhiệm mầu ở mỗi khúc quanh của cuộc đời. Và mọi vật đều có chuyện 

riêng của nó. Vấn đề khó khăn là cặp mắt của chúng ta đã già nua và mệt mỏi, không còn thấy rõ ràng sự việc 

nữa. Chúng nói rằng: “Cuộc đời của tôi thật là bình thường và đáng chán, không có gì lý thú xảy đến với tôi 

cả.” Dĩ nhiên, đây là không đúng sự thật. Cuộc sống chẳng bao giờ nhàm chán nhưng luôn luôn mới mẻ và khác 

biệt. Nếu quán xét quanh mình, có lẽ chúng ta thấy mình bị “tách rời”, hoặc không-cùng-tần số với Đời sống. 

Rồi chúng ra sẽ phải điều chỉnh lại cho đúng tần số để lại thấy được rằng chúng ta là một phần của Đời sống, 

thay vì tách biệt khỏi nó. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

 

 

 

 

 
 

Trong cái đen, 

có cái trắng; 

 

Trong cái sai, 

có cái đúng; 

 

Trong bóng tối, 

có ánh sáng; 

 

Trong sự mù lòa, 

có sự nhìn thấy. 
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Bài học của 

Sự Đau Khổ 
 

 

 

Có mấy ai không khỏi có những hối tiếc khi nhìn về quá khứ, hối tiếc về những điều mình đã làm mà lẽ 

không nên làm, và những điều đáng làm mà mình đã không làm. Có đúng vậy không? Chúng ta cất bước đi trên 

đường đời, trên vai là gánh nặng của hối tiếc mà không biết làm sao vất nó đi được. 

 

Phải có sự khôn ngoan mới có thể học được từ những lầm lỗi, những lời khuyên và những tấm gương 

của người khác. Nhưng cái khôn ngoan đó rất hiếm hoi trong thế giới nầy, cái thế giới mà vô minh và ngu dại 

vẫn thường được coi là những đức hạnh, cái thế giới mà tinh thần cạnh tranh đã được nhồi nhét vào con người 

từ thuở ấu thơ, và ý tưởng “Chân lý nằm trong tay kẻ mạnh” vẫn là tư tưởng chiếm phần ưu thế. Những người 

còn lại trong chúng ta phải phấn đấu một cách đau đớn, vấp phải nhiều lỗi lầm, để rồi học hỏi từ những lỗi lầm 

đó, chỉ khi chúng ta nhận ra được đó là những lỗi lầm mà thôi. 

 

Một trong những điều mà tôi hối hận là khi còn bé tôi đã đi săn thú, bắn chim và câu cá. Nay tôi nhận ra 

rằng tôi đã gây nên nhiều đau đớn không cần thiết. Tôi đã làm như thế để mua vui chứ không phải vì đói hay 

cần thịt những thú vật đó để ăn. Nếu cha mẹ biểu tôi đừng làm như thế, thì chắc là lời khuyên của các cụ đã 

chẳng gây một ấn tượng đáng kể nào nơi tôi vì tôi không nhớ tí gì về sự khuyên bảo đó. Tôi đã tiếp tục làm 

những điều mà ngày nay không thể gỡ ra được. Nhưng tôi sẽ cố gắng đền bù cho những lỗi lầm trên trong một 

mức độ nào đó. 

 

Tôi không oán trách bố mẹ tôi - thật ra, tôi phải biết các cụ đã giúp tôi trong các cách không kể xiết - 

nhưng tôi nghĩ rằng nếu hai cụ khuyên tôi bằng cách khác, thay vì chỉ nói là đừng làm việc ấy vì nó “xấu” thì có 

lẽ tôi đã hiểu ra và thôi phạm lỗi. Lời khuyên phải kèm theo điểm đối chiếu: Đó chính là bản thân ta, chính là 

nơi để bắt đầu cuộc hành trình với chính mình là khởi điểm. Cho nên, nếu bố mẹ tôi đã có thể giải thích rằng cái 

con thú, con chim hay con cá mà tôi giết đi một cách không thương xót, chúng cũng muốn được sống, được 

sung sướng, muốn tránh sự đau đớn và chết chóc hệt y như tôi vậy.  

 

Thế thì tôi có được một điểm để so sánh, và có thể đặt mình trong bức tranh chung, bên cạnh những con 

thú và con cá. Nếu được thế thì toàn bộ vấn đề đã phơi bày ra một cách hoàn toàn khác biệt. Tôi chắc chắn là 

như vậy.  

 

Nhưng phải nhiều năm sau tôi mới tự nhìn thấy sự việc dưới ánh sáng đó và thôi không giết hại nữa. Và 

bây giờ, ở vị thế có thể giải thích với những người khác về chuyện nầy. Chúng ta không cần sát sanh mà vẫn 

sống được thoải mái. Nếu chúng ta giết hại một sinh vật nào thì chẳng những chúng ta đã cướp đi cái bảo vật 

quí giá nhất mà không thể thay được của sinh vật ấy mà ta còn làm tổn thương chính mình, vì như Lão Tử đã 

nói: “Kẻ nào ham giết chóc, thì kẻ ấy không thấy chính mình.” 

 

Khi sống như thành viên của một tập thể thì chúng ta có trách nhiệm với tập thể đó. Nếu không muốn có 

trách nhiệm thì chúng ta nên thành thực và cũng từ bỏ những lợi ích mà đời sống tập thể mang lại. Nhưng nếu 

vậy thì chúng ta sẽ ở đâu? Nói cho cùng, chúng ta sẽ không vui sướng tí nào. Không có gì miễn phí cả. Chúng 

ta chỉ tự lừa dối mình nếu chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể có thứ gì đó miễn phí. Hãy xem cách người ta 

quảng cáo. Ví dụ: “Quà tặng không nếu quí vị nào mua 20 đồng bạc xăng.” Miễn phí? Nếu thật sự như vậy thì 

bạn có thể đi vào cây xăng mà xin lấy “quà tặng không” mà không phải mua tí xăng nào cả. Nhưng cứ thử đi và 

xem phản ứng ra sao! Theo đúng luật, thì họ đã quảng cáo với dụng tâm dối, nhưng lối quảng cáo nầy quá phổ 

biến, chẳng ai thèm quan tâm và hầu hết mọi người không thấy được sự gì đang xảy ra, vì họ bị mờ mắt bởi chữ 

đầy ma lực MIỄN PHÍ. Chẳng có gì là miễn phí cả.  
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Bất cứ cái gì chúng ta nhận hưởng không trước thì sau cũng phải trả một cái giá nào đó, nhưng không 

phải lúc nào cũng bằng tiền. Có nhiều hình thức trả khác nhau, như lao động và dịch vụ, nhưng cái cách trả 

thông thường nhất vẫn là sự đau khổ và đau đớn. 

 

Hiện giờ trên thế giới có hơn năm tỷ người, mà mỗi người lại có một thế giới riêng và nhỏ bé, không ai 

khác có thể sống chung hay hiểu trọn vẹn được. Tôi có thế giới riêng của tôi. Bạn có thế giới riêng của bạn, tất 

cả đều nằm trong Đại Thế Giới, cái được gọi là “thế giới của chúng ta.” Tuy nhiên, tất cả những thế giới nhỏ bé 

kia không hoàn toàn cách biệt nhau như những cái hộp kín mít, nhưng chúng đụng chạm và phủ lấp lẫn nhau 

bằng vô số cách. Ví dụ: Qua lối nói vừa rồi, thế giới của tôi đã chạm vào thế giới của bạn. Bạn và tôi, chúng ta 

không sống tách biệt nhau - riêng rẽ một mình - dù có muốn thế cũng không thể được. Chúng ta sống chung với 

nhau như những sinh vật khác - người và không phải người - Mỗi một chúng ta đều có những hy vọng, sợ hãi, 

và khao khát rất giống chúng ta. Không chúng sinh nào muốn buồn, muốn khổ hay muốn chết cả, phải không? 

Tất cả đều muốn được vui sướng, được yêu thương, y hệt như bạn và tôi phải không? Bạn có điểm đối chiếu 

của bạn. Tôi có điểm đối chiếu của tôi: Đó là bản thân của chúng ta. Khởi đầu bằng bản thân mình và hiểu 

chính con người mình, chúng ta mới có thể nhìn những chúng sinh khác với sự thông cảm, và biết kính trọng 

chúng như những người với cảm xúc và quyền hạn giống như chính chúng ta vậy. Cuộc hành trình bắt đầu từ 

chỗ nầy đây. 

 

Có câu châm ngôn: “Ai sống trong nhà kiếng thì đừng nên chọi đá.” Chúng ta phải lớn tiếng phàn nàn 

khi có người làm hại mình, nhưng lại muốn họ ngậm miệng lại khi ta hại họ. Chẳng lạ lùng sao? Chắc chắn một 

người chỉ có uy quyền phàn nàn về một điều gì đó mà thôi! Nhiều người tỵ nạn Việt Nam đã qui lỗi cho Việt 

Cộng về mọi bất hạnh của họ. Điều nầy không công bằng. Cộng Sản có thể chịu trách nhiệm cho một số, chớ 

không thể là tất cả về những nỗi bất hạnh của họ. Dù không có Cộng Sản hay những đám tương tự, chuyên gieo 

khổ cho người khác, thì chúng ta vẫn chịu khổ đau bằng nhiều cách khác như thường. 

 

Cách đây vài năm, trong một trại tỵ nạn, tôi nói chuyện với một thanh niên về vấn đề nầy và tôi thấy anh 

ta mang vài vết thẹo trên người. Tôi chỉ vết thẹo anh ta và hỏi: “Có phải Cộng Sản gây ra cho anh không?” 

Anh ta trả lời: “Không, tôi phải tự cắt tay mình bằng dao”. “Còn vết thẹo kia thì sao? Có phải do Cộng Sản 

không?” Tôi hỏi tiếp, tay chỉ vào vết thương nơi đầu gối. “Không, tôi té nhằm một cục đá to nên bị vết thương 

đó”. “À! Cái đó thì do tôi bị môt người cầm củi đập vào”. Tôi mới nói: “À! Thế thì anh không thể đổ lỗi cho 

Việt Cộng về tất cả mọi điều xảy đến cho anh có phải không?” 

 

Nói như vậy, tôi biết rằng, chẳng giúp gì cho người Việt Nam lấy lại đất nước của họ. Tôi cũng không 

đưa ra một lý thuyết hay kế hoạch nào để làm chuyện nầy cả. Không ai có quyền mong đợi việc đó ở tôi vì tôi 

không phải là một chiến lược gia quân sự, chính trị gia, nhà ngoại giao hay là một chính khách. Điều mà tôi 

đang nói là làm sao biến khổ đau thành thuận lợi, thất bại ra thành công, thua chuyển thành thắng, yếu đuối 

thành sức mạnh. Xin lắng nghe đây: 

 

Cái đau khổ mà người Việt Nam đã phải hứng lấy là từ bàn tay bọn Cộng Sản, cần phải được hiểu cho 

đến nơi đến chốn, để họ đừng phạm vào những lỗi lầm tương tự, và để họ mãi mãi chống lại tất cả những điều 

sai quấy cùng kiểu như vậy. Người tỵ nạn nói họ căm ghét sự lường gạt, dối trá, tàn ác, tham ô và những lời hứa 

cuội của Cộng Sản. Tốt! Rất tốt. Do đó họ phải giữ cho ngọn lửa nầy bừng sáng mãi, và để mà chính họ đừng 

có bao giờ làm những điều như thế. Nếu không thì e rằng họ còn tồi tệ hơn đám Việt Cộng kia nữa. Chỉ như thế 

họ mới có đủ cơ sở để lên án tập đoàn Cộng Sản. 

 

Người ta thường than rằng với hoàn cảnh và thời buổi nầy mà “theo Đạo” thì thật là khó khan. Điều nầy 

không đúng. Chưa bao giờ trong lịch sử mà chúng ta đạt được sự giàu có về vật chất như lúc nầy, và không còn 

phải sợ gì về nạn chết đói - ít nhất là ở Úc. Nếu chúng ta thực sự muốn “theo Đạo” thì lúc nầy dễ hơn lúc trước 

nhiều, vì chúng ta chưa bao giờ có được nhiều thầy như lúc nầy. Một lớp học ở trường có 15 hay 30 học sinh 
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mà chỉ có một ông thầy. Hiếm khi có tỷ lệ 1/1. Nhưng, khi “theo Đạo” mỗi chúng ta đều có vô số đạo sư. Vậy 

mà chúng ta vẫn than “theo Đạo” sao mà khó quá. Chúng ta thấy chung quanh những điều mà ta ghét bỏ, chẳng 

ưa, không đồng ý và sợ hãi. Chúng ta nhận biết được tất cả những sự tham lam, tham nhũng, bóc lột, bất công, 

ích kỷ, ngu ngốc và biết rằng đó là những điều sai trái. Tất cả những điều đó là thầy của chúng ta. “Họ” giúp 

chúng ta hiểu, chỉ cho chúng ta con đường phải nên tránh và chuyện đừng nên làm. Nếu chúng ta chưa từng biết 

đến tham nhũng hay bất công thì có thể có lý do bào chữa là không biết điều nầy là sai trái. Nhưng một khi đã 

rành cái bản mặt ghê tởm của chúng thì làm sao chúng ta có thể viện cớ là mình không biết được? Đã ghét điều 

gì thì ta càng phải hết sức tránh điều đó. Nếu chúng ta phạm cái lỗi mà chúng ta lên án kẻ khác thì không phải là 

chúng ta nặng tội hơn họ hay sao? “Theo Đạo” không khó - dễ lắm! Cái khó là làm sao sống theo đúng chân 

tánh của mình. Tách mình ra khỏi đám đông mù lòa lang thang vô định, và làm những điều mình biết là đúng, 

chúng ta đánh mất sức mạnh bên trong, cái tư cách cùng tính tự lực, rồi nhập vào đám đông để than phiền và 

trách cứ kẻ khác về bất cứ cái gì xảy đến cho mình, thay vì tự nhận lãnh lấy trách nhiệm về cuộc đời mình. 

 

Có hai loại đau khổ: 

Đau khổ tự nhiên và nhân tạo. Bởi vì dã được sinh ra, nên chúng ta đau khổ rồi. Đó là lý do tại sao Lão 

Tử nói rằng: “Hãy chấp nhận bất hạnh như là điều kiện của thân xác. Tại vì nếu không có thân xác thì làm sao 

có những điều bất hạnh được?” Trong khi một số đau khổ tự nhiên không thể nào tránh đuợc - những cái liên 

quan đến sự lớn lên, già nua và chết nhưng ta có thể tránh phần lớn những đau khổ tự nhiên khác. Còn những 

đau khổ nhân tạo là những cái hoàn toàn có thể tránh được, cho nên đó là những đau khổ không cần thiết. 

 

Chiến tranh có thực sự cần thiết không? Để diễn bày con người mình, để giải tỏa năng lượng ở trong ta, 

để phô diễn tài năng, khoa học và kỹ thuật, thay vì bằng tội ác và những hành vi gây khổ đau cho người khác. 

Chúng ta không thể nào tin được một phương thức nào tốt đep hay sao? Chúng ta có thích không nếu có người 

đánh đập, cướp đoạt, bóc lột, hay lường gạt ta hoặc con em chúng ta? Rõ ràng lời khuyên của Khổng Tử còn giá 

trị hằng bao nhiêu thế kỷ: “Kỷ sở bất dục, vật thì ư nhân” (Đừng làm cho người khá những gì mình không 

muốn người khác làm cho mình.” 
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Câu hỏi là gì? 
 

 
 Nếu được cho biết đáp số của một bài toán - chẳng hạn 5,746 - mà không được biết trước câu hỏi, liệu 

có cách nào chắc chắn, chớ không chỉ mò mẫm để khám phá ra câu hỏi dẫn đến đáp số đó không? Phải chăng 

đáp số là căn số của một số? Hay là tổng số của hai số, hay là kết quả của phép nhân, phép trừ, phép chia? Việc 

truy ngược ra câu hỏi từ đáp số như là dữ kiện duy nhất là chuyện không thể nào thực hiện được! 

 

 Nhưng đây chính là cách sống của biết bao người chúng ta: Họ sống bằng những lời giải đáp của người 

khác trong khi câu hỏi về cách sống thì ẩn kín và mập mờ. Chắc chắn trong việc nầy có một cái gì trục trặc và 

cần phải tra xét lại. Ngày nay, chúng ta may mắn có thì giờ và tự do để tiến hành một cuộc khảo sát như vậy. 

Chúng ta có nên bỏ phí cơ hội này không? 

 

 Cuộc đời thường rất phức tạp, và có nhiều chuyện chúng ta không hiểu. Hơn nữa, chính chúng ta, qua 

những lý thuyết và tín điều, càng làm cho cuộc đời trở nên phức tạp hơn bởi chúng ta lọc lược và suy diễn kinh 

nghiệm của mình bằng ý niệm. Thông thường, chúng ta đề khởi những ý niệm một việc gì đó, rồi sau đó lại bóp 

méo, vặn vẹo sự kiện cho phù hợp với ý niệm thay vì làm ngược lại. 

 

 Nhiều người trong chúng ta, qua niềm tin, cho rằng họ đã thấu hiểu toàn bộ về những vấn đề như Chân 

Lý, Thượng Đế và Đời Sống, v.v… Và do đó, tiến trình học hỏi và khám phá của họ bị giới hạn nặng nề, nếu 

không nói là bị hủy diệt hoàn toàn. Để có thể hiểu biết một vấn đề gì, trước hết ta phải ý thức là mình không 

biết, phải thành thực và đừng tự lừa dối về điểm nầy, nếu như thế là chấm dứt mọi việc. Tại sao phải xấu hổ khi 

nhận ra rằng mình không biết? Có ai biết hết mọi chuyện đâu?! Vô minh, nếu được nhận dạng rõ ràng, có vai 

trò của nó. Chúng ta đi từ vô minh đến hiểu biết. Biết mình không biết tức là đã biết, còn không biết mà tưởng 

rằng mình biết tức là không biết vậy. 

 

 Tôn giáo là cái mà hầu hết mọi người thừa kế từ người khác. Và ít người không mắc phải lỗi chỉ khảo 

sát nó một cách sơ sài. Thật là đáng tiếc, vì tôn giáo, nếu hiểu lệch lạc, sẽ là hình thức nô lệ hóa con người, và 

cản trở tiến trình phát triển tâm linh, thay vì hoàn thành mục tiêu chân thực của nó. Đó là đưa ra một phương 

thức để đối diện với cuộc sống môt cách can đảm, giúp con người trưởng thành và tâm được tự do, tự tại ngõ 

hầu sống được một nếp sống quân bình. 

 

 Nhưng nhiều người, tuy thế, dường như không muốn dành thời giờ hay công sức để tìm hiểu mục đích 

của tôn giáo, mà lại cảm thấy dễ dàng hơn trong việc chỉ cần tin tưởng và tuân theo những gì người khác nói, 

với hậu quả là tôn giáo có tổ chức đã biến thành những trò đùa, bị những người có đầu óc duy lý và khoa học 

nhạo báng. - Và điều nầy chẳng phải vô lý vì một mặt chúng ta có thể đạt được những thành quả kỳ diệu như 

phóng người lên cung trăng hay lặn sâu xuống đáy đại dương. Mặt khác, về tinh thần, chúng ta như vẫn sống 

trong thời kỳ ăn lông ở lỗ và trong đầu chứa đựng đầy rẫy những giáo điều. 

 

 Chắc chắn là nếu chúng ta muốn có môt cuộc sống lành mạnh và quân bình, thì hoặc là chúng ta phải từ 

khước toàn bộ nền kỹ thuật hiện đại và quay lại nếp sống thời trung cổ hoặc phải duyệt lại đời sống nội tâm, 

những quyết đoán và niềm tin của chúng ta, và cập nhật hóa chúng. Ta không thể tiếp tục sống kiểu (đau thần 

kinh) như hiện tại được nữa. 

 

 Căn bản của tôn giáo là những giả thuyết - tức là những khuôn thức hay kim chỉ nam để giúp con người 

đối phó với cuộc sống, trong cái thế giới phức tạp biến chuyển liên tục nầy và vượt cao lên trên nó. Hãy nhớ 

rằng cuộc đời đã trở nên phức tạp vô cùng, kể từ ngày các tôn giáo lớn được khai sinh, từ hàng ngàn năm trước, 
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cho đến bây giờ, chúng ta chứng kiến con người hầu như bị máy móc chế ngự. Những hậu quả trong vấn đề nầy 

thật là đáng kinh sợ. 

 

Chúng ta có thể hòa hợp với những lời dạy trong kinh sách cổ với xã hội hiện tại hay không? Hai cái đó 

có thể đi chung với nhau được hay không? Quả thật chúng ta những ai mà tôn giáo vẫn còn ý nghĩa, phải suy 

nghĩ vấn đề nầy một cách thông minh.  

 

 Tôn giáo liệu có thể hòa hợp với khoa học kỹ thuật hay không, hay là chúng ta phải mãi mãi sống trong 

tình trạng phân chia, bị xé làm đôi giữa cổ và kim, giữa nội tâm và ngoại tại, giữa khoa học và tôn giáo, giữa lý 

trí và tình cảm? Hay chúng ta có thể biến tôn giáo thành khoa học, cũng như khoa học đã biến thành một thứ tôn 

giáo cho một số người? Phải chăng chúng ta phải luôn luôn nương tựa vào ý kiến của người khác để đi đến 

những xác tín? Tại sao chúng ta cần phải tin tưởng vào một điều gì đó? Một nhà khoa học, khi tìm hiểu một vấn 

đề chưa từng biết, sẽ nghiên cứu mọi sự với một tâm trí khách quan. Có thể ông ta có một vài ý tưởng nào đó - 

một giả thuyết - về những điều ông ta đang tìm kiếm, nhưng ông sẵn sàng thay đổi ý kiến một khi tầm hiểu biết 

của ông gia tăng và chứng tỏ rằng những ý kiến của mình còn thiếu sót và không phù hợp với dữ kiện nữa. 

 

 Điều tối quan trọng là phải biết câu hỏi là gì, nếu không sẽ chẳng bao giờ tìm được câu trả lời. Câu hỏi 

đó phải là câu hỏi chính ta đặt ra, xuất phát từ trái tim, từ cốt lõi bản thân, chứ không phải của ai khác. Ta phải 

hiểu ta mong muốn cái gì từ cuộc sống, và đóng góp cho cuộc sống những gì, chớ đừng chỉ theo đuôi người 

khác mà thôi. Tôn giáo phải giúp chúng ta sống một cuộc đời tràn đầy ý nghĩa của thăng hoa, học hỏi và khám 

phá. Nếu không được như thế, mà chỉ cung ứng cho ta nững câu trả lời có sẵn, rồi đợi chúng ta nuốt trửng 

không suy xét và không chất vấn thì nó hóa ra môt sự thất bại, đáng vứt vào sọt rác, càng sớm càng tốt. (tôi tự 

gạch dưới – hlh)  

 

 Những kẻ chấp nhận và đi theo tôn giáo một cách mù quáng, không hiểu mục đích của nó, thì chẳng có 

một giá trị gì cho tôn giáo, như những lời truyền đạo muốn một cách điên cuồng, mong cho người khác về với 

tôn giáo và những quan niệm kỳ cục riêng tư hạn hẹp của họ về đời sống.  

 

 Những kẻ thiếu suy nghĩ và không có tinh thần tra vấn chỉ làm khẳm thêm chiếc đò tôn giáo, đến khi 

nặng quá thì con đò sẽ phải chìm. Tôn giáo phải khuyến khích con người suy tư, học hỏi, đối diện với cuộc đời 

một cách thông minh và can đảm, ngõ hầu có thể khám phá ra những giải đáp cho các vấn đề cá nhân cũng như 

xã hội. 

 

 Nếu như vậy, khi các lãnh tụ tôn giáo vẫn đề xướng và ngoan cố bám víu vào những quan điểm không 

vững, thì còn biết mong đợi gì ở các tín đồ. 

 

 Chúng ta không thể sống cuộc đời mình bằng kinh sách. Khi đi mua sắm, chúng ta không dừng lại và 

nghĩ: “Nào, chẳng hiểu Thánh Kinh nói gì về món hàng nầy?” Chúng ta phải vận dụng hiểu biết của mình, tuy 

rằng có hạn hẹp, để lựa chọn. Nếu chúng ta chọn nhầm món hàng có phẩm chất kém, có thể lần tới chúng ta sẽ 

lựa chọn khá hơn với kinh nghiệm lần trước. Chúng ta không thể nào không thỉnh thoảng tạo lầm lỗi khi học hỏi 

điều gì. Mọi thứ đều có cái giá của nó, và nếu học hỏi được điều gì từ lỗi lầm của mình, chúng ta đã không uổng 

phí việc làm đó. Đời sống là một chuỗi những kinh nghiệm quí báu, và chúng ta luôn luôn có cơ hội để học hỏi. 

 

 Hầu hết các tôn giáo khuyến khích việc chấp nhận tín điều mà lại không khuyến khích tinh thần hoài 

nghi, bởi vì hoài nghi là kẻ thù của những kẻ có quyền. Thực ra, hoài nghi còn tốt hơn niềm tin vì nó làm cho ta 

linh lợi, tháo vác và biết học hỏi. Ngược lại, một người mà niềm tin đầy đầu sẽ có cảm tưởng rằng họ đã “đạt” 

rồi, nghĩ rằng mình biết rồi,  - giống như người Âu Châu thời Trung Cổ đã tin rằng quả đất bằng phẳng cho đến 

khi ông Magellan chứng minh ngược lại. - Và chẳng buồn tìm hiểu xa hơn ngay cả khi hàng chồng sự kiện cao 

ngất mâu thuẫn với niềm tin của họ nằm nhan nhản ngay trước mắt. 
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 Nếu tôn giáo quả thật đạt được nền tảng trên sự kiện và chân lý, thì không cần phải sợ việc không thích 

ứng với đổi thay của thời gian. Nếu tôn giáo không thể đương đầu nỗi với những thay đổi theo thời gian, với 

những câu hỏi người ta có thể nêu ra và đòi hỏi được giải đáp thỏa đáng, những giải đáp có chứng cớ hẳn hoi 

chứ không phải là chỉ dựa trên những câu chuyện cổ tích thì có lẽ đây là lúc ta phải xét lại các tín điều của 

mình. 

 

 Chân Lý, nếu có, thì phải là cái gì không thay đổi. - tựa như nước: ngày xưa nó ướt, ngày nay nó ướt và 

ngày sau cũng sẽ ướt. Nó ướt ở đây, ở kia và mọi nơi. Mọi người đều đồng ý như thế, bất kể nòi giống, tôn giáo, 

quốc tịch hay lập trường chính trị nào, bởi vì đặc tính chính của nước là nó ướt.  

 

 Chân Lý, tương tự như vậy, phải là cái gì không thay đổi theo thời gian và không gian và phải áp dụng 

được cho mọi người, mọi vật, để mọi người có thể thấy, chứng minh và chấp nhận mà không có sự bất đồng ý 

kiến.  

 

 Các tôn giáo khác nhau đều có những giáo lý và tín điều dị biệt. Chính những dị biệt đã chia rẽ con 

người khiến họ bất đồng ý kiến về những gì họ xưng tụng là Chân Lý. Khi có sự bất đồng ý kiến, khi cái gì họ 

xưng tụng là Chân Lý, nơi nào có bất đồng ý kiến, nơi nào không có những chứng cớ hiển nhiên để mọi người 

cùng chấp nhận thì có thể nào có Chân Lý không? 

 

 Chân Lý phải tự sáng tỏ. Ngày nay, mà bao người phải tin là chuyện vô ích, vì con người đời nay, chẳng 

phải là vô lý, đòi hỏi là phải được minh chứng hẳn hoi trong những vấn đề trọng đại như thế nầy. Đề ra một vài 

điều đúng sự thật và có thể kiểm chứng, còn tốt hơn là bày đặt ra thật nhiều điều mà chẳng có cách nào kiểm 

chứng. 

 

 Có ba Sự Thật về Đời Sống có thể ghi nhận ngay ở đây, và bây giờ, tự chúng đã sáng tỏ. Và nếu thấu 

hiểu, sẽ cho ta một nền tảng vững chắc để có một nếp sống khôn ngoan và đạo đức. 

 

 Thứ nhất là Sự Thật về Sự Thay Đổi, hay Vô Thường. Chúng ta cần phải có niềm tin để chấp nhận điều 

nầy vì nó đang xảy ra, bên trong cũng như bên ngoài ta, không ngừng nghỉ. Và dù có tin hay không, chúng ta 

cũng không thể làm gì để chặn đứng nó được. 

 

 Ngày nay, chúng ta có thể chứng minh được rằng, mọi vật là do sự phối hợp của các nguyên tử, và 

nguyên tử thì tự thân không phải là một chất rắn mà là một quá trình, một dạng của năng lượng. Mọi vật đều 

biến đổi thành những thứ khác: Cát trên bãi biển có thể xưa kia một lần đã từng kết lại thành những ngọn núi 

cao. Những nguyên tử cấu tạo cơ thể chúng ta chắc chắn đã tụ tập lại đây từ nhiều nguồn cội khác nhau và sẽ bị 

phân tán đi khắp bốn phương khi ta chết và cơ thể ta tan rữa. Ngay cả mặt trời, nơi các sinh vật sống tùy thuộc 

vào cũng có ngày hoặc sẽ nổ tung hoặc tàn lụi dần thành một tinh cầu nguội lạnh và sau cùng sẽ tan rã và biến 

thành những vật khác.  

 

 Không có giữ được nguyên dạng từ giây phút nầy qua giây phút khác, dù giác quan giới hạn không cho 

ta thấy được như thế. Tuy nhiên, tiến trình biến dịch cứ hoạt động không ngừng nghỉ. 

 

 Sự Thật thứ nhì, được dễ dàng nhận biết vì làm cho ta bực bội khó chịu trong khi sự thật về Thay Đổi 

không luôn như vậy. Đó là Sự Thật về Khổ Đau. Tất cả chúng sanh đều chịu khổ và đau đớn. Có thân thì có đau 

đớn thể xác, điều nầy tự nó cũng rõ ràng minh bạch. Nhưng không phải chỉ có thân xác mới bị cảnh đó mà tâm 

trí cũng chịu khổ đau dưới nhiều dưới nhiều sắc thái như buồn khổ, lo âu, sợ hãi, nóng giận, hoài vọng, ganh tị, 

tham lam, hận thù, tham vọng, ngu ngốc, v.v…Và đây là những hình thái khổ đau mà ta có thể làm một cái gì 

đó để thay đổi, và ta có thể làm như vậy nhiều hơn rất nhiều so với những gì ta có thể làm được cho những đau 

đớn cùng sự tan rã sau cùng của thân xác, giữ cho thân thể được khỏe mạnh rất khó khi tâm thần đang gặp bệnh 

hoạn, và dù tâm thần không có đau yếu đi nữa, ta cũng không thể nào ngăn cho thân xác khỏi bị chết dần. 
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 Tuy nhiên, bằng cách thông hiểu phương thức hoạt động của tâm trí, và trực tiếp nhận biết được cái gì là 

lẽ thật, chúng ta có thể đưa tâm trí vượt lên trên khổ đau. Nhưng khổ đau tinh thần sở dĩ có là do sự ngộ nhận về 

bản chất đích thực đau tinh thần là kết qua do sự ngộ nhận về bản chất đích thực của đời sống, về bản thể của ta 

và vè quan hệ giữa ta và những hình thái khác của sự sống, khi chúng ta sống theo ngộ nhận, mọi việc sai đi, và 

hậu quả của sự khổ đau - chớ làm sao khác được? 

 

 Sự Thật thứ ba liên quan đến bản thể đích thực của chúng ta. Không có gì tự nó hiện hữu, không có gì 

độc lập, tất cả vạn sự vạn vật - gồm cả bạn và tôi - đều phải nương tựa vào vô số những cái khác để mà tồn tại, 

từng giây từng phút một. Tuyệt nhiên, chẳng có một “linh hồn” hay một “cái tôi” nào lại bất biến, thường hằng, 

tách biệt mà thực ra tất cả chỉ là một tiến trình như một dòng suối hay một dòng sông. Dĩ nhiên, chúng ta biết 

dòng sông Nile thì không phải là dòng sông Cửu Long hay sông Amazon, v.v… Chúng ta khác nhau do nhiều 

yếu tố. Nhưng trong một ý nghĩa xác thực hơn thì không có sông Nile, sông Cửu Long hay sông Amazon gì cả. 

Thực ra, chẳng có dòng sông nào vì cái mà ta gọi là “dòng sông” chỉ là một chuyển động, một tiến trình biến 

chuyển. Chúng ta có thể nói dòng sông là sự di chuyển của một khối nước, nhưng rồi chúng ta lại phải hỏi tiếp: 

“Thế nước là gì?” Chúng ta có thể trả lời bằng công thức hóa học H2O. Đến đây chúng ta vẫn chưa có được một 

“dòng sông” mà ngay cả nước cũng chưa có nữa. Và chúng ta có thể phân tích con người mình ra như thế, cho 

đến khi chúng ta không thể nào tìm thấy một cái gì để nắm lấy và nhận nó là của riêng ta. Chúng ta hiện hữu 

trong quan hệ và trong sự lệ thuộc vào những tiến trình biến dịch khác. 

 

 Hiển nhiên, khi chúng ta nhìn mọi sự bằng cách nầy, hình tượng; vật lý không vì vậy mà thay đổi. Nước 

sông vẫn xuôi dòng trôi ra biển, chân trái và chân phải vẫn lẻo đẻo theo nhau, ta vẫn tiếp tục ăn và nói, v.v… 

Thế nhưng, cách nhìn đó vẫn biến chuyển trong tâm thức kẻ nào lãnh hội được vấn đề. Và thái độ của người ấy 

về toàn thể sự sống sẽ không còn giống như xưa. Và đây chính là nơi tôn giáo của người ấy bắt nguồn. Anh ta 

nhìn thấy chính mình như là một phần của cuộc sống chớ không phải tách biệt với nó. Người dó biết rằng anh ta 

không sống và không thể sống riêng cho mình. Vì thế anh ta cố gắng sống, một cách ý thức, cho cái cuộc sống 

mà anh ta là một phần trong ấy. Và dù anh ta có thể như chỉ là một thành phần bé nhỏ, anh ta vẫn quan trọng và 

có một cương vị riêng. Anh ta sẽ không còn lạc lõng và trôi giạt lung tung. Anh ta sẽ sống một cách có trách 

nhiệm với tình thương, xem mọi mảnh vụn khác của cuộc sống như kẻ thân trong gia đình, vì anh ta không tách 

rời mà là có quan hệ chặt chẽ với chúng bằng nhiều dạng khác nhau. 

 

 Ngôn từ hiện đại gọi hiện tượng ấy là MÔI SINH HỌC (ecology), theo đó thì mọi vật thể sống đều liên 

hệ với mọi vật thể sống khác như những nút thắt chằng chịt của một lưới cá. Quả đất là một HỆ THỐNG MÔI 

SINH bao la, mà chúng ta chỉ mới nhận ra gần đây, một mạng lưới tinh vi và mỏng manh gồm những vật thể 

sống tùy thuộc và liên hợp với nhau. Hệ thống môi sinh nầy hiện giờ đang lâm vào cảnh cực ký nguy khốn do 

những sinh hoạt của LOÀI NGƯỜI gây nên, cái chủng loại duy nhất có khả năng lý luận và chọn lựa; chỉ có 

loài người, trong tất cả các vật thể sống khác, mà họ cùng chia xẻ hành tinh nầy, có khả năng nhớ chuyện quá 

khứ và nhìn với trí tưởng tượng về chuyện tương lai. Chỉ có loài người là có thể hiểu được tính liên kết của vạn 

vật. Tuy niên, thay vì sống với cách thức tránh gây xáo trộn đến sự điều hòa đã được duy trì từ buổi xa xưa, tính 

bất cẩn, tính tham lam, và ngu ngốc của loài người đã đưa địa cầu đến bờ vực thẳm. Và bây giờ khi đã biết rõ 

hậu quả của việc làm của mình, chúng ta phải-chạy-đua với thời gian, thực hiện những biện pháp nhằm giảm 

nhịp độ của quá trình tàn phá, hy vọng đến được mức mà Thiên Nhiên có thể hồi phục được từ những vết 

thương gây ra bởi bàn tay của loài người. 

 

 Gánh nặng cứu hành tinh nầy là trách nhiệm của nhân loại. Chúng ta không còn có thể trốn tránh được 

nữa. Việc nầy đòi hỏi một sự thay đổi lớn lao trong ý thức của ta, chứ không phải chỉ là một sự ưu tư thoáng 

qua về những gì đang xảy ra. Có nghĩa là chúng ta phải nhìn sự vật một cách tỏ tường - theo đúng sự thật, tức là 

Quả Địa Cầu nầy không phải là vật sở hữu của loài người mà chúng ta có toàn quyền khai thác, bóc lột tùy ý 

nhưng chúng ta, nhờ sự hiểu biết của mình, là những người có trách nhiệm bảo quản, phải cố gắng gìn giữ nó để 

trao lại cho hậu thế. 
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 Các tôn giáo khác nhau cứ mặc nhiên cho rằng họ đã nói cho ta biết về Mục Đích của Đời Sống, nhưng 

những lời giải thích của họ không giống nhau, và có lúc mâu thuẫn nhau. Mục đích của đời sống, chắc chắn 

không phải là cái mà người khác có thể vạch ra và chỉ cho ta thấy. Nhưng phải là cái gì mà mọi người chúng ta 

nên tự khám phá và xác định cho chính mình. Với người nầy, mục đích của cuộc đời có thể là làm giàu; người 

kia thì muốn nổi tiếng, người nọ muốn thành người trí thức, v.v… Nhưng các điều nầy đều là những mục đích 

riêng tư, chủ quan, chớ không phải là Mục Đích của Đời Sống. Có ai có thể nói cho ta biết Mục Đích Tối 

Thượng của Đời Sống - giả thứ có mục đích như vậy? Thật là vô ích khi nói rằng Mục Đích của Đời Sống là đi 

tìm Thượng Đế, hay Chân Lý hay được lên Thiên Đàng sau khi chết, hay nhập niết bàn, v.v… vì đó chỉ là 

những phỏng đoán  dựa trên tín điều và không có chứng cớ chi hết. Tệ hại hơn nữa, là cái lối giải thích như vậy 

làm cho con người lười biếng và ù lì, thay vì gợi hứng cho họ trong việc tìm tòi và khám phá sự thật cho chính 

bản thân. 

 

 Có thể đây chỉ là một ý tưởng chớ không phải là khẳng định - có thể Mục Đích của Đời Sống đơn giản 

chỉ là cứ sống. Nhưng sống như thế nào? 

 

 Đó mới thật là vấn đề!  
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Đừng làm việc 

chỉ vì tiền 
 

 
 Một câu châm ngôn thường bị dùng sai đi, đó là câu: “Tiền bạc là nguồn gốc của mọi tội lỗi”. Thực ra, 

phải nói như sau: “Yêu tiền là nguồn gốc của mọi tội lỗi.” Chính do cách chúng ta dùng tiền mới làm cho nó tốt 

hay xấu. Một con dao nằm trên bàn thì tự nó không gây tác dụng nào hết, nhưng khi cầm lên thì nó có thể được 

dùng cho niều mục đích khác nhau tùy theo ý định của người xử dụng. Nó có thể dùng để cắt sợi dây, để làm 

thức ăn, hoặc để đâm một người… Không phải con dao mà chính là người cầm con dao đã làm những chuyện 

đó. Vấn đề tiền bạc thì cũng y như vậy thôi. 

 

 Không ai ngày nay có thể phủ nhận vai trò quan trọng của tiền bạc, trừ khi người đó hoàn toàn không 

thực tế. Đã xa rồi cái thời mà chúng ta có thể dùng hàng hóa hay dịch vụ để trực tiếp trao đổi đối với nhau. 

Chắc chắn là tiền có vai trò quan trọng. Không có tiền thì có biết bao nhiêu chuyện không thể thực hiện được. 

Nhưng hầu hết những thứ khác, tiền bạc có những hạn chế của nó, và chúng ta phải nhận định rõ tiền bạc hữu 

dụng cho những mục đích gì và những gì thì nằm ngoài phạm vi của nó. Chúng ta phải hiểu rõ vị trí của tiền bạc 

và luôn luôn làm chủ nó, chớ đừng để nó làm chủ mình như vẫn thường thấy. 

 

 Nhiều người dùng tiền để đánh giá mọi thứ. Họ cho rằng bất cứ cái gì cũng phải có một giá được tính 

bằng tiền; nếu không nó chẳng có giá trị nào hết. “Bao nhiêu tiền?”, “Giá cả bao nhiêu thế?” Họ hỏi. Họ 

không thể hình dung được một vật mà không có một cái giá, hay nằm ngoài lãnh vực của giá cả. 

 

 Hầu hết mọi người khi được hỏi về tôn giáo của họ, sẽ trả lời là “Thiên Chúa Giáo”, “Tin Lành”, “Phật 

Giáo”, “Hồi Giáo”… Ít người sẽ trả lời là họ không theo môt tôn giáo nào cả, và còn hiếm nữa là những người 

trả lời rằng tôn giáo của họ là Tiền. Nhưng thực sự cái tôn giáo phổ biến và thế lực nhất, đông tín đồ nhất chính 

là Tiền, xưa nay vẫn thế. Tiền là Đấng Chủ Tể của phần đông nhân loại, dù họ có tự xưng thuộc đạo nào đi nữa. 

Nhiều người sống vì tiền và bị cuốn chặt vào đời sống điên cuồng mà chính họ đã tạo nên. Một số có thể vì tiền 

mà làm bất cứ việc gì, kể cả chuyện giết người. Họ đồng hóa tiền bạc với hạnh phúc, nhưng nhiều người giàu sụ 

mà chẳng được hưởng tí hạnh phúc nào cả. Dĩ nhiên, khó mà hạnh phúc nếu nghèo đến độ không có đủ cơm ăn 

hay nhà ở. Tuy nhiên, hạnh phúc không thể mua được. Đó là một tình trạng tâm thức, phải được hình thành một 

cách tự nhiên, không tìm qua cách chúng ta sống, và nỗ lực đi tìm hạnh phúc và tự nó chỉ dẫn đến thất bại mà 

thôi. 

 

 Có nhiều cách để trở thành giàu có hay nghèo khó. Có người giàu về tiền bạc nhưng lại nghèo khó vè 

tinh thần, bè bạn hay hạnh phúc; và có những người khác có thể giàu về bè bạn, sức khỏe, v.v… nhưng lại 

nghèo về những phương diện khác. Một con người theo con đường Đạo thì đừng bao giờ có ý nghĩa là mình 

nghèo, dù rằng không có một đồng xu dính túi; mà trái lại, người ấy nên nghĩ rằng mình giàu vì chính việc theo 

con đường Đạo tự nó là một (của cải) vô giá. Nếu nghĩ rằng mình nghèo thì tự nhiên anh ta sẽ nghèo. 

 

 Lấy trường hợp của Quốc Vương Ba-Tư, và cựu Tổng thống Ferdinand Marcos của Phi Luật Tân; họ là 

những người giàu có nhất thế giới nếu căn cứ vào số tiền kếch xù mà họ tạo được bằng những phương tiện bất 

chính. Nhưng khi bị đảo chính thì họ trở thành kẻ lưu vong chạy trốn. Tất cả tài sản không thể mua được an 

toàn cho bản thân hay bình an cho tâm hồn. Kẻ thù đã theo đuổi họ như đàn chó săn khát máu và chẳng bao lâu 

sau đó, lại đẩy họ xuống mồ. 

 

 Nhưng rồi có trường hợp một vị Thái Tử Ấn Độ. Ngài có đủ mọi thứ tiền bạc có thể mua được thời ấy. 

Ngài chỉ cần vẫy tay hoặc vỗ tay ra lệnh là kẻ hầu người hạ lăng xăng lo thỏa mãn ước muốn của Ngài. Nhưng 

Ngài cho rằng cuộc sống nầy phải có một ý nghĩa lớn hơn là những thú vui trong cung điện. Một niềm thôi thúc 
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muốn tìm ra Sự Thật đã khuấy động sự yên ổn của Ngài. Cho nên, năm 29 tuổi, một đêm Ngài lặng lẽ rời bỏ 

cung thành, trở thành một khất sĩ để di tìm Chân Lý, Cuối cùng, sau sáu năm trời chiến đấu và khổ hạnh, Ngài 

đã đạt được sở nguyện. Từ lúc rời cung điện cho đến khi nhập diệt lúc 80 tuổi, Ngài không bao giờ có một tí 

tiền nào cả, ngoài chiếc áo cà-sa, một cái bình bát và môt số vật dụng cá nhân cần thiết khác. Nhưng Ngài là 

người giàu nhất thế gian nầy vì Ngài đã chứng ngộ. Ngài là một vị Phật. 

 

 Để giải quyết những nhu cầu cần thiết, người ta phải kiếm sống bằng cách nầy hay bằng cách khác. Vì 

vậy, Đức Phật đã có lời khuyên về việc sinh sống thế nào là phải, là trái. Nhiều người sinh sống bằng những 

nghề gây tổn hại cho người khác, và cuối cùng gây tổn hại cho chính bản thân mình. Đức Phật dạy cho chúng ta 

tránh những nghề gây chết chóc, đau đớn hoặc buôn bán sinh vật, buôn bán vũ khí, ma túy, rượu chất độc, v.v… 

và Ngài dạy cũng đừng dính líu vào cờ bạc, lừa bịp hay nói dối lường gạt. Tốt hơn hết người tu Đạo phải sinh 

sống làm sao mà đem lợi ích cho người khác, hay ít nhất cũng đừng gây tổn hại cho ai. Điều nầy chắc chắn sẽ 

giới hạn các loại nghề nghiệp lựa chọn, nhưng như vậy, thật ra cũng vì lợi ích và phụng sự người khác. 

 

 Nếu chỉ làm việc vì tiền thì sẽ không có sự hài lòng về công việc đó một cách lâu dài được, ngay cả khi 

được trả lương rất cao, vì đồng tiền không thể tự nó đem lại điều nầy được. 

 

 Ta cũng nên xem việc làm như cách tu luyện tinh thần để cho đời sống nội tâm và ngoại tại đều được 

viên mãn. Nếu công việc làm cho một người mệt nhoài thân xác mà không mang lại một sự mãn nguyện về tinh 

thần thì công việc ấy chỉ làm cho anh ta chóng chết mà thôi; và rất có thể anh ta chán ghét công việc đó, - như 

đã xảy ra cho bao nhiêu người khác - nếu anh ta xem công việc như chỉ là phương tiện kiếm tiền, và tiền bạc dù 

có bao nhiêu cũng chẳng thể làm thay đổi cách nhìn đó được. 

 

 Chính vì vậy mà luôn có những cuộc đình công đòi tăng lương, không bao giờ dứt, y như là chuyện 

uống nước biển cho đỡ khát vậy. 

 

 Ngược lại, nếu biết nhìn công việc của mình như là một điều tích cực để đóng góp cho xã hội hay để 

phục vụ người khác, thì ta sẽ tìm thấy trong đó ý nghĩa trọn vẹn và sự thỏa mãn tinh thần. 

 

 Quan niệm như thế thì chẳng thiếu đồng xu cắc bạc nào, mà làm cho ta thấy mình như lãnh gấp đôi 

lương! Hơn nữa, chúng ta sẽ thấy cuộc đời lý thú hơn và tăng thêm sức sống. Hãy thử nhìn công việc của mình 

theo cách nầy và chứng nghiệm lấy cái hiệu quả của nó. 

 

 Người xưa lại có câu rằng: “Việc gì đáng làm thì hãy làm cho tới nơi tới chốn.” Nói như thế thật là chí 

lý, như hầu hết các châm ngôn đã được lưu truyền. Nhưng trong xã hội cơ giới hóa cao độ ngày nay, người ta 

tìm được ý nghĩa gì trong việc làm. Họ chẳng thấy có quan hệ đáng kể nào giữa con người và sản phẩm mà họ 

góp phần sản xuất hàng loạt. Do đó, họ không thể nào hãnh diện về những gì đang làm, và vì thế, họ không mấy 

hứng thú trong công việc của mình.  

 

 Chúng ta đang sống trong thời đại rô-bô, thời đại mà con người càng ngày giống như những cái máy, 

làm việc kiểu vô tâm. 

 

 Chắc chắn là tìm được thỏa mãn trong công việc không phải là chuyện dễ, nhưng đó chính là lý do tại 

sao phải cố gắng nhiều hơn, xem xét kỹ hơn, sâu hơn để thấy được bằng cách nào công việc của mình có thể 

đem lại lợi ích cho người khác, và làm cho Thế Giới nầy tốt đẹp hơn lên một chút. Và nếu sau khi xem xét kỹ 

lưỡng mà vẫn không tìm được câu trả lời thì tốt hơn hết chúng ta nên tìm cách đổi nghề vì những việc làm thiếu 

giá trị tinh thần như thế sẽ hủy hoại đời sống tâm linh của chúng ta. 
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Nhìn cả hai chiều 
 

 

 
Khi nghĩ đến điều gì, chúng ta có thể dễ nhận ra rằng mình bị ảnh hưởng, điều kiện hóa, và được dạy dỗ 

để trở nên tham lam và thèm muốn, để luôn luôn cố gắng thỏa mãn những thèm khát của chính mình. Chúng ta 

hiện đang sống trong một thế giới đang cuồng điên vì lòng tham. 

 

Ở trường học, chúng ta bị áp lực phải “được hạng tốt” và “thành công”, ngõ hầu có được việc làm lương 

cao bỗng hậu và được nể nang trong xã hội. 

 

Vô tuyến truyền hình đã bỏ bom chúng ta một cách khôn khéo, rành rành, ầm ầm va không ngưng nghỉ 

với biết bao hình ảnh khêu gợi, dỗ dành, phỉnh phờ, mời mọc và dụ dỗ chúng ta phải ĐẠT ĐƯỢC và SỞ HỮU 

và nếu không có tiền mặt, hoặc không muốn trả ngay lúc ấy, chúng ta có thể mua và trả tiền su, cộng them tiền 

lời. 

 

Thật cũng thích khi có quần áo mốt nhất, thời trang nhất, xe hơi, đồ gia dụng, v.v… và nhiều thứ nữa. 

Nhưng rồi điều gì sẽ xảy ra? Bằng cách liên tiếp nhượng bộ cho lòng khao khát, và tự nuông chiều mình với 

những gì mình mong muốn - nhưng thường thì không cần đến - chúng ta làm ý chí mềm yếu đi, trở nên bất 

mãn, và để rơi vào thói quen tiêu cực là hay trách móc, cản thấy tự thương hại. 

 

Vây bủa bởi những thứ mà cách đây 20 năm, chúng ta không thể mơ tưởng nỗi, nhưng có thật hạnh phúc 

chăng? Khi mua món đồ mới ta vui thích được một thời gian, nhưng khi đã cũ, hoặc thấy cái gì tốt hơn, lòng vui 

thích cũng tan dần đi và nó trở nên một thứ sở hữu khác, trong những thứ mình đã có. 

 

Tuy nhiên, xin đừng hiểu lầm tôi không đề nghị chúng ta phải bỏ đi các món đồ tối tân, mà rằng phải 

hiểu những gì xảy ra trong tâm mình liên quan đến chúng, ngõ hầu chúng ta kiểm soát được và tránh trở nên bị 

sở hữu hóa bởi tài sản của cải của mình. 

 

Ví dụ: Giặt quần áo bằng tay trong khi có máy giặt là điều ngu ngốc. Không cần phải làm cho cuộc đời 

khó khăn hơn lên khi chúng ta có những phương tiện trong tầm tay để làm việc dễ dàng và tốt đẹp hơn. Từ chối 

di chuyển bằng xe cộ bởi cho “không tự nhiên” có vẻ hơi quá cực đoan và loạn thần kinh. Phải vậy không? Điều 

nguy hại là chúng ta chóng chán, và xem các đồ vật đó là thứ đương nhiên phải có, rồi, khi nó hư hỏng, hoặc 

mất cắp, chúng ta cảm thấy “mất mát” và không biết phải làm sao! 

 

Cuộc sống tại các trại tỵ nạn vùng Đông Nam Á rất đơn giản, và chỉ cần một ít người ta cũng xoay xở 

được. Cũng có người chết, dĩ nhiên, nhưng không phải là không có video, TV, máy giặt, v.v… Cuộc sống vẫn 

trôi đi, đôi lúc họ vui vẻ, và một số vẫn thường vui vẻ. Có sự khác biệt nào giữa cái cần và cái muốn không? 

Tâm tư tỵ nạn biết là có và biết cách làm sao xoay xở chút ít khi mà không còn sự lựa chọn nào khác, và không 

phải luôn nhượng bộ cho lòng tham lấn át, hoặc than trách không cần thiết. Tâm tư nầy còn biết là làm thế nào 

nhìn vào sự việc theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, điều đáng tiếc, nhiều người tỵ nạn đã sớm đánh mất, 

hoặc vứt bỏ “Tâm Tư Tỵ Nạn” của mình đi ngay sau khi họ trở thành thành viên trong “Xã Hội Tiêu Thụ” của 

Phương Tây. 

 

Nếu cái chai một lít có 50% dung dịch chứa trong ấy, chúng ta gọi nó là “đầy một nửa” hay “vơi một 

nữa”. Có thể nói cách nầy hoặc cách kia hay cả hai. Phải vậy chăng? Nhưng cách nói, sẽ cho biết con người của 

chúng ta. Một người có lối nhìn lạc quan vào cuộc đời thì nói: “Còn một nửa thì đầy”. Trong khi kẻ bi quan sẽ 
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nói “Vơi đi phân nữa”. Trường hợp - trong ví dụ nầy, của cái chai với  50% dung dịch - giống nhau nhưng cách 

nhìn thì khác nhau.  

 

Có ít nhất hai cách nhìn vào bất cứ sự việc gì. 

 

Ít năm qua, khi đang di chuyển với một người bạn trên xa lộ ở Mã Lai, một nguời lái xe gắn máy vượt 

qua mặt có lẽ với tốc độ gần 150km/h, gần như tiên đoán, tôi nói: “Chúng ta sẽ gặp lại sau.” Quả vậy, chừng 

25Km sau đó, có một chiếc xe gắn máy nằm nghiêng ngay giữa lộ, trong khi anh ta nằm xòng xoài như chết ở 

bờ cỏ vệ đường. 

 

Chúng tôi ngừng lại giúp đỡ, và nhận thấy anh ta không bị thương nặng, cho nên, trong khi nhờ một số 

dân làng trông coi giùm xe anh, chúng tôi đỡ anh vào băng sau xe rồi chở anh đến bệnh viện gần nhất. Anh ở 

một tỉnh xa, mong trở về nhà để đón mừng Năm Mới của Hồi Giáo vào ngày hôm sau, và cảm thấy buồn bã là 

không còn về kịp nữa. Có lẽ anh ta nghĩ mình kém may mắn. Vì thế, tôi an ủi là anh rất may mắn, lẽ ra anh đã 

chết thật dễ dàng. 

 

Vì anh không xóa được những gì đã xảy ra, cách nào là cách tốt nhất để nhìn vào sự việc? Ngày nay, 

một số cho rằng, triết lý được xem như lỗi thời. Thật đáng tiếc bởi nhiều khi tất cả chúng ta vẫn cần nó hỗ trợ. 

Và triết lý nào, càng gần thực tại bao nhiêu thì càng có hiệu quả bấy nhieu. 

 

Thường ta hay so sánh mình với người, đo lường sự “thành công” của mình với họ. Nhưng khi so sánh, 

ta thường so sánh mình với người có nhiều chứ không với kẻ ít hơn. Do đó, chúng ta trở nên ganh tị và bất mãn, 

rồi đâm ra tự thấy mình đáng thương hại. Tuy nhiên, khi chúng ta so sánh mình với người kém hơn, hoàn cảnh 

sẽ khác đi nhiều.  

 

Tất cả là ở lối nhìn của chúng ta mà thôi. Luôn luôn có người khá và kém hơn chúng ta, giàu hơn hay 

nghèo hơn. Chúng ta luôn luôn ở một nơi nào đó giữa chừng và không ai ở “Tột Cùng” về một phương diện. 

 

Nếu phải so sánh mình với người khác, chúng ta hãy nhìn cả hai hướng, tựa như trước khi băng qua 

đường vậy. 

 

 

Khi hai người từ  

chấn song nhìn ra, 

 

     - Một người nhìn thấy bùn lầy 

     - Người kia nhìn thấy những vì sao 
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Làm y theo 

hay không làm y theo 

đám đông 

 
 

 Có câu tục ngữ thường được dùng để khuyến khích việc sống cho được hội nhập và phù hợp: “Khi ở La 

Mã, làm như người La Mã làm”. Nhưng tựa như đa số các câu tục ngữ, câu nầy không thể dùng để phù hợp cho 

mọi hoàn cảnh. 

 

 Nhiều câu châm ngôn là những hòn ngọc trí tuệ được lưu truyền đến chúng ta qua bao thế hệ, tinh luyện 

bằng kinh nghiệm, và ngày nay vẫn còn hữu ích vì chúng diễn bày một cách súc tích và ngắn gọn. 

 

 Tuy thế, điều mà ta nên hiểu là chúng vẫn có những giới hạn. Có câu châm ngôn: “Quá nhiều đầu bếp 

làm hỏng nồi canh.”  Trong khi lại có câu: “Nhiều tay hợp lại công việc dễ thành”.  

 

 Làm thế nào để phân định lằn ranh giữa “nhiều” và “quá nhiều”? 

 

 Một câu châm ngôn danh tiếng khác: “Yêu tiền là căn bản của mọi tội ác”. Đây là câu có tính cách phân 

loại “chung tất cả”. Đó là điều không đúng. Mọi tội ác? Chắc chắn là có những nguyên nhân khác tạo ra tội ác 

chứ không phải chỉ yêu cầu tiền mà thôi, bởi tội ác có mặt ngay cả trong những xã hội không dùng kim ngân. 

Trong phim “Thần Thánh phải là điên rồi” minh chứng lòng vị kỷ và tính sở hữu có thể nảy sinh chỉ từ một vật 

mọn như vỏ chai coca-cola từ trời rơi xuống giữa đám thổ dân của vùng sa mạc Kalahari, nơi mà tiền bạc chẳng 

được biết là gì. Điều nầy dẫn đến biết bao xâu xé trong cuộc sống đã ổn định từ lâu của bộ lạc nầy.Vì thế, họ kết 

luận rằng: “Các Thần Thánh phải là điên” mới gởi tặng họ “món quà” như vậy. 

 

 Chúng ta phải biết giới hạn mọi sự việc. Cái búa rất cần thiết để đóng đinh, nhưng không thể dùng để 

may quần áo hoặc viết thư. Cái cưa dùng để xẻ gỗ, chứ không dùng để khoét lỗ hay cạo mặt. Cái xô bằng chất 

nhựa rất lý tưởng cho việc xách nước, nhưng nếu dùng nấu nước, điều gì xảy ra ta chắc biết. 

 

 Loài khỉ bắt chước con người, biết được cách quẹt diêm, đôi lúc gây ra hậu quả tai hại, bởi chúng không 

biết làm sao khống chế được lửa. Cũng thế, đa số hành vi của chúng ta được học hỏi qua lối bắt chước, và đặc 

biệt là giới trẻ, thường bị ảnh hưởng để làm những việc mà có lẽ nếu để mặc, họ sẽ không làm. Họ bị ảnh hưởng 

do “áp lực của nhóm tuổi”. Họ cảm thấy mình phải “thuộc về” và hòa mình vào nhóm người cùng lứa tuổi. Việc 

nầy thường thấy ở trường học, và nhóm nầy làm gì họ sẽ làm theo như vậy. Đây là phần lớn lý do tại sao rất 

nhiều người trẻ tuổi đã làm tiêu ma cuộc đời và tham gia vào các hoạt động tiêu cực như nghiện ngập, gây bạo 

lực, phá hoại và gây những tội ác khác. Vì điều nầy họ được coi là yêu cầu thầm kín phải được thực hiện. Họ 

chẳng màng đếm xỉa đến sự phán xét tốt lành của chính mình, và nhập đoàn. 

 

 Tôi biết tất cả thứ đó. Đã một thời rồi, khi còn trẻ, và nay thì tôi chưa quá già để không thể nhớ được - 

đôi lúc còn hổ thẹn - về tuổi trẻ của mình, cùng những việc làm lúc bấy giờ, có cái vô hại, có cái có hại, nhiều 

điều ngu ngốc, trong những “năm tháng vô tâm” đó. Có lẽ việc nổi dậy chống lớp đàn anh của giới trẻ là điều 

cần thiết tong thời kỳ chuyển giao khó khăn của tuổi dậy thì để bước qua tuổi trưởng thành, với mục đích là (bắt 

đầu một cái gì mới) để nhập vào một thế giới khác lớn hơn, rộng mở hơn, và để tháo gỡ một số các gút mắc tâm 

lý đã thắt chặt họ vào với các bậc cha mẹ. Nhưng đáng tiếc thay trong tiến trình nầy đã có quá nhiều đau khổ 

dính líu vào, đau khổ cảm nhận từ người thanh niên cùng đau khổ mà lớp trẻ thường gây cho người khác.  
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 Tuổi trẻ của tôi dã trôi qua vĩnh viễn. Tôi chẳng bao giờ trẻ lại - trong kiếp nầy. Nhưng giả dụ đồng hồ 

được vặn ngược lại, và tôi trở lại tuổi 18 hay 20, giống như tôi đang ở tuổi đó,  - bạn có nghĩ rằng tôi sẽ làm như 

vậy chứ? Không bao giờ! Lúc đó tôi dại khờ hơn bây giờ nhiều, và tôi chẳng có hứng thú làm lại những gì tôi 

đã làm vào thời đó. Do đó, tôi nghĩ rằng, tôi sẽ phải hài lòng với hiện trạng và cố hướng thượng về phương diện 

tinh thần trong suốt quãng đời còn lại thay vì làm ngược lại, - nói vậy là về phương diện thể chất không còn là 

vấn đề phải bàn đến nữa. 

 

 Chỉ mới vài năm trước đây, đầu tiên tôi nghe câu nói: “Giới trẻ đánh mất tuổi trẻ”. Nếu tôi được nghe 

khi còn trẻ, có lẽ tôi đã không hiểu như bây giờ. Lúc còn trẻ, đa số chúng ta phí phạm tuổi thanh xuân, nghĩ 

rằng nó trường tồn mãi mãi. Nhưng nó đã không còn trước khi ta nhận ra. Tuy nhiên, có nhiều cách để trẻ và để 

già, không phải chỉ riêng về phương diện thể xác. Tôi còn nhớ đã đọc ở đâu đó câu làm sao “Lại có người chết 

ở tuổi 20 nhưng chỉ được chôn cất ở 60 hay 70”. Cái gì? Đúng, họ chết ở mặt tinh thần khi họ còn trẻ, mặc dù 

thân xác họ tiếp tục sống. Họ mất hứng thú trong cuộc sống, mất đi sự thôi thúc nóng bỏng để khám phá và tìm 

tòi. Thông thường, lòng thôi thúc nầy bị người khác bóp chết và đè bẹp, thay vì được khuyến khích. Các cháu 

bé đặt rất nhiều câu hỏi nhưng những bậc cha mẹ không lúc nào cũng tích cực trả lời, đôi lúc lại nói rằng: “Ồ! 

Đừng quấy rầy bây giờ, mẹ mệt lắm rồi!”, “Tao bận” hoặc nếu không trả lời thỏa đáng vì không biết hay lúng 

túng, họ viện ra cái lý nầy lẽ nọ. Do đó, tinh thần tra vấn của đứa trẻ bị dập tắt. Và dần dà, nó học cách không 

đặt câu hỏi nữa.  

 

 Hệ thống giáo dục cũng đang bi khiển trách vì đã giết chết tâm tư của con người dưới áp lực kinh khủng 

của việc phải “thành công” và giỏi giang hơn bè bạn. Lớp người trẻ ở trường học, và đại học đã được dạy dỗ 

những gì cần biết, nhưng việc nầy không giúp họ học hỏi và tìm tòi cho chính mình. Hệ thống giáo dục đào tạo 

ra “tiến sĩ giấy” trang bị với bằng cấp cùng chứng chỉ, nếu không họ khó được xem là những người đáng kinh 

nể. Điều đó có cái gì không đúng là vì những nơi như vậy chỉ cung cấp một phần của sự giáo dục mà thôi, chú 

trọng đến “tri kiến” mà bỏ quên “tâm kiến”. Do đó, con người càng trở nên tàn nhẫn và không lo lắng gì nhiều 

đến tha nhân do thành quả giáo dục của mình.  

 

 Một ví dụ nổi bật còn nằm trong trí tôi là Henry Kissinger, cựu Tổng Thư ký Quốc gia Hoa Kỳ khi còn 

tại chức, đã âm mưu với Tổng Thống đương thời Richard Nixon - Không được sự đồng ý và biết đến của Quốc 

hội - ra lệnh thả bom đường mòn Hồ Chí Minh sâu trong lãnh thổ Cao Miên, không nhận ra hậu quả là nhiều 

người Miên ở đó theo Pol Pốt  một cách dễ dàng, để cuối cùng đưa đến sự lật đổ Cao Miên vào tháng 4/75. Chỉ 

mãi sau nầy, khi “Việc Nhục Nhã Watergate” đổ bể, âm mưu Nixon/ Kissinger mới được tiết lộ, và Nixon buộc 

phải từ chức trong nhục nhã ê chề, nhưng Kisinger vẫn không bị đụng đến, và ngày nay, vẫn còn chu du đây đó 

thuyết giảng với lệ phí thật cao. Y được xem là người có học cao, nhưng không thể là một người thanh liêm 

được. Điều nầy minh chứng sự khác biệt giữa được dạy dỗ và học hỏi. 

 

 Vài năm trước, ở Indonesia, tôi gặp một vị sư xưa kia là một người theo Hồi Giáo mãi đến lúc ông 80 

tuổi, trước khi ông trở thành Phật tử. Ở tuổi 101, ông trở thành một vị sư, chỉ lúc ấy thôi, ông mới ngưng không 

đi xe đạp nữa. Khi tôi gặp ông, ông đã 105. Và ông nói với tôi rằng ông muốn học Anh Văn. Với tâm hồn như 

thế, tôi nghĩ không nên gọi ông là già. Thân xác ông già, đương nhiên rồi, - rất già nữa kia - nhưng tâm hồn - đó 

là phần quan trọng nhất trong con người vẫn còn trẻ trung, bạn biết chăng? Chữ “man”, (con người) gốc từ chữ 

Phạn “manas” nghĩa là “tâm”. Do đó, con người có nghĩa là tâm, nhiều hơn thân xác. 

 

 Tôi xin diễn giảng thêm: Chúng ta có nhiều giác quan khác nhau: Thị, thính, khứu, vị và xúc giác. Khi 

kinh nghiệm việc gì qua ngũ giác nầy - ví dụ, khi nhìn thấy cái gì - cảm giác được truyền đến óc qua hệ thống 

thần kinh rất nhanh, nhanh đến nỗi chúng ta không biết là nó đang xảy ra. Ở trong óc nó được diễn dịch lại và 

trở nên một kinh nghiệm của tâm trí hay kinh nghiệm tâm linh. Sau đó, chúng ta hành xử trên căn bản diễn dịch 

bằng giác quan của não bộ. Lấy ví dụ: Nếu cầm lấy cái nồi nóng trên bếp, bạn cảm thấy nóng ở da. Các thần 

kinh da truyền thật nhanh cảm giác đến óc, óc dịch lại qua kinh nghiệm trước kia và giải thích đó là một trường 

hợp nguy hiểm, liền ra lệnh cho bạn buông tay cái nồi nóng ra. Tất nhiên, tất cả đều diễn ra rất nhanh, giống 



31 
 

như là tự động không suy nghĩ gì, nhưng thật ra không phải vậy. Đằng sau tất cả vẫn do sự suy nghĩ, nó còn 

nhanh hơn vận tốc ánh sáng nữa. 

 

 Chúng ta không cản được thân xác già đi, nhưng tâm trí khác biệt, không thuộc về vật lý. Do đó, không 

lệ thuộc vào định luật vật lý. Chúng ta phải phân biệt giữa tính chất vật lý của bộ óc và Tâm Trí. Đã lâu rồi, ở 

phương Đông lẫn phương Tây, người ta cho rằng tim là nơi ngự trị của Ý Thức, chứ không phải bộ óc. Nhưng 

trong vòng 25 năm qua, y khoa đã không công nhận điều nầy. Những người được ghép tim, hồi tỉnh lại sau cuộc 

giải phẩu, vẫn suy nghĩ bằng tâm trí của mình chứ kông phải bằng trái tim của kẻ mà tim đang đập trong thân 

xác của họ.  

 

 Do đó, người ta thừa nhận chung là bộ óc phải là căn cứ của tâm, hiện nay chưa có cuộc ghép óc nào để 

phủ nhận điều nầy. Do đó, chúng ta vẫn tiếp tục cho là như vậy. Nhưng bộ óc không phải là tâm, vì tâm hay ý 

thức, có thể có mặt không cần óc. Điều nầy được chứng nghiệm qua sự việc là nhiều người từng được y khoa 

tuyên bố đã chết hẳn. Và sau khi sống trở lại, đã diễn tả kinh nghiệm “thoát ra khỏi xác”. 

 Qua thuật thôi miên, nhiều người cũng được đưa lui về tuổi thanh xuân, tuổi thơ ấu, trạng thái trong bào 

thai, và xa hơn nữa, trước cả thời gian thụ thai - nhiều người đã kể lại kinh nghiệm nầy tựa như họ bị hút vào 

máy hút bụi vậy - trở về tiền kiếp, mặc dù điều nầy không được xem như bằng chứng để đóng góp cho thuyết 

tái sinh trong phạm vi khoa học. Tuy nhiên, những mẫu chuyện nầy và các chuyện khác, đề quyết mạnh mẽ 

rằng tâm là hiện hữu, và có thể hiện hữu độc lập với não bộ cũng như các phần còn lại của thân thể và không bị 

lệ thuộc vào tiến trình già nua thông thường. Do đó, đừng để cho tâm già đi với thân xác, như nhiều người đã 

từng làm, nhưng phải mài dũa như mài dao, ngõ hầu nó mãi trở nên sắc bén và nhanh nhẹn. Xác thân sẽ già đi, 

nếu không bị chết sớm, nhưng tâm trí vẫn có thể vẫn trẻ trung và tươi mát. Thật đáng buồn thay khi gặp những 

người, - đặc biệt là giới trẻ, - đã cho rằng việc học chấm dứt ngay khi rời ghế nhà trường, nghĩ rằng được dạy 

bảo tương đương như học hỏi. Thực ra, họ không thể được coi như đang sống nhưng chỉ là có mặt mà thôi. 

 

 Khả năng học hỏi của tâm hầu như vô tận, cũng như những việc cần được học hỏi vậy - Thật vậy, nhiều 

đến nỗi, như có người đã nói: “Không ai có thể biết hết về bất cứ việc gì”. Càng điều-nghiên sự việc gì - đúng 

ra bất cứ việc gì - chúng ta càng thấy mình liên quan trong ấy. Điều nầy tựa như các vết lăn tăn tạo nên do việc 

ném viên đá xuống mặt ao, chỉ khác là ao nầy không có bờ, các lăn tăn nầy trải rộng vô tận. 

 

 Phải chăng chúng ta sống trong cuộc đời để đuổi đeo các hình bóng phù du của hạnh phúc? Hoặc giả ta 

lại chẳng nên dành thì giờ cố tìm hiểu, chút gì đó về tình trạng làm người của mình tí nào sao? Ngoài “Tư- 

nghiệp” của mình ra,  - nghĩa là, quả của các hành vi mình tự làm - chúng ta cũng bị chi phối bởi “Công-

nghiệp”, quả do hành động của cả nhóm, nhiều nhóm mà chúng ta là thành viên, như gia đình, hội đoàn, quốc 

gia, chủng tộc, chúng ta có thể không trực tiếp làm điều gì đó, nhưng vẫn liên đới, dính líu và chịu trách nhiệm 

về các hành vi của nhóm mà chúng ta thuộc về. Lấy ví dụ: Một người bạn tôi mới phải trả $500 tiền bồi thường 

thiệt hại do các con chơi ném đá vào xe cộ chạy ngang. Chính ông ta không ném đá, nhưng vẫn chịu trách 

nhiệm về hành động của con cái và phải trả tiền thiệt hại. 

 

 Khi chiến tranh bùng nổ giữa hai quốc gia, mỗi nước đối xử với dân chúng nước kia như kẻ thù, dù cá 

nhân những người đó có thể chưa từng hay cố ý chống lại nước kia. Trái lại, thuộc vào đoàn thể, ta cũng có cái 

lợi. Ở Úc, là công dân hay thường trú nhân, chúng ta được hưởng nhiều lợi ích qua hệ thống An Sinh. Thuộc 

vào một đoàn thể, ta đồng thời có trách nhiệm và bổn phận cũng như được hưởng các quyền lợi. Âm đi với 

Dương. Và Dương đi với Âm, không tách rời. 

 

 Có một số đoàn thể mà chúng ta không thể hoặc có ít cơ hội chọn lựa để làm thành viên. Chẳng hạn như 

gia đình hoặc chủng tộc. Đương nhiên, với quốc tịch, chúng ta có thể thay đổi, cũng như tôn giáo, do đó, trong 

các lãnh vực trên, chúng ta vẫn còn được lựa chọn. Chúng ta cũng có sự lựa chọn về các bạn bè của mình, cùng 

các sinh hoạt mà chúng ta ham thích. Không ai ép ta làm những việc ngu ngốc, có làm là do tự mình muốn làm 

mà thôi. 
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 Tuy nhiên, thường chúng ta bị áp lực, và bị lôi cuốn vào những việc mà trong thâm tâm - giọng nói nhỏ 

và thầm lặng của ý thức, hoặc sự nhận định đứng đắn - khuyên ta không được làm. Để được khác biệt là điều 

khó khăn, chúng ta phải đối diện nó. Ít người thích được làm “người dị kỳ”, đa số thích mình được thuộc vào 

đoàn thể, và được người khác chấp nhận. Nhưng điều nầy, cũng như đa số các việc trên đời đều có cái giá của 

nó. 

 

 Để được “thuộc về” chúng ta sẵn sàng trả giá nào? Đôi khi phải mất cả cá tính và lòng thanh liêm. Thật 

ra, giá phải trả như thế là cao! Cha mẹ, thầy cô và bất cứ ai thực sự lo lắng cho chúng ta phải khuyến khích 

chúng ta giữ lại lòng thanh liêm với bất cứ giá nào, chứ đừng hy sinh, đánh mất hoặc vứt bỏ nó đi, để chỉ tạm 

thời có thể có chân trong đoàn thể, mà thường là một đoàn thể không có mục đích lâu dài hoặc xứng đáng, để 

rồi sau nầy có thể hối hận vì đã tham gia. 

 

 Thời trang là một loại bạo chúa khác mà chúng ta phải chịu đau khổ. Nó đã tước đi cá tính của ta. Người 

ta phải trả giá thật mắt để có thời trang mới nhất. Nhưng, chỉ vài tháng sau, khi chúng đã lỗi thời và nhường 

bước cho thứ khác, họ sẽ cảm thấy mắc cở khi phải mặc lại chúng. Nói cho cùng, một số thời trang thật là kỳ 

cục. Người đứng đầu về thời trang phải cười vang trên đường đến ngân hàng, để trở nên giàu có bằng cách làm 

cho người ta trông ngô nghê,  kệch cỡm. 

 

 Đây là mẫu tự: o o o o. Bây giờ bạn nghĩa sao? Chúng nó giống hay khác nhau. Thoạt nhìn, chúng có 

thể giống nhau, nhưng không đâu, bởi dưới kính hiển vi, cấu trúc của chúng khác nhau. Nếu không khác đi nữa, 

chúng cũng vẫn không giống nhau bởi chúng chiếm vị trí khác biệt trong không gian. Và nếu mỗi mẫu tự có 

mắt, có thể nhìn, những gì chúng nhìn thấy được cũng khác biệt, dầu chỉ hơi khác một ít, bởi chúng sẽ thấy ở 

những góc cạnh khác nhau. 

 

 Mỗi mẫu tự là duy nhất. Chúng ta cũng vậy. Bạn biết điều nầy chứ? Bạn là người duy nhất đặc biệt, bởi 

vì bạn khác biệt. Chưa từng có người nào giống bạn trước đây. - bất cứ ở đâu - hiện nay không có người nào 

khác giống bạn - mặc dù có hơn 5 tỷ người đang chia chung quả địa cầu với bạn. Sẽ chẳng có người nào giống 

bạn, giống tôi trong tương lai. Hơn nữa, bởi vạn vật thay đổi không ngừng, chúng ta không như cũ ở từng giây 

từng phút một, nhưng lúc nào cũng mới mẻ, khác biệt. Mỗi người trong chúng ta là độc nhất, không phải là 

phóng ảnh của người đầu tiên - Adam, Eva - hay bất cứ người nào khác. Chúng ta phải hiểu điều nầy, dẫu 

không ai nhận ra hoặc biết chúng ta đặc biệt và duy nhất, chúng ta phải hiểu như vậy.  

 

 Tuy nhiên, xin cảnh giác, trước khi bạn bắt đầu khệnh khạng với lỗ mũi hếch lên trời, biết rằng mình đặc 

biệt, không có nghĩa là bạn giỏi hay dở hơn bất cứ ai khác, nhưng chỉ là khác biệt. Điều nầy cũng có nghĩa là 

bạn phải chấp nhận người khác là đặc biệt, chứ không phải chỉ mình bạn mà thôi. Bạn thấy chứ? Do đó, phải có 

điều kiện. 

 

 Bây giờ, nếu ai khuyên bạn làm y hệt và “Hãy làm như người La Mã làm”, bạn nên hỏi lại: “Người La 

Mã nào?” bởi dân La Mã, giống như bất cứ ai cũng đều khác biệt. Họ không phải được đúc cùng khuôn. Đúng 

vậy không? Hơn nữa, nhiều người “La Mã” là ngu ngốc, và không biết mình đang làm gì. Do đó, nếu bạn làm 

như người “La Mã” loại đó, bạn cũng ngu luôn. Có câu cách ngôn khác cần đối lại với câu trên như thế nầy: 

“Nếu người mù, đi theo kẻ mù, cả hai đều lọt xuống mương.” 

 

 Làm y hệt là một việc làm dập tắt tính sáng tạo. Chúng ta phải được khuyến khích để xem mình là ai? 

Và để trở thành từng cá nhân, thay vì là phóng ảnh.  

 

 Tuy nhiên, bạn hãy cẩn thận trong cái không phù hợp, để bạn không làm y theo vào điều gì đó còn tệ 

hại, ngu ngốc hơn điều mình muốn chống đối! 
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Phải chỉ vẽ  

mọi thứ sao? 
 

 

 Có một dạo sau khi giảng đạo vài lần ở nơi nào đó tại Mã Lai, tôi được mời thuyết pháp thêm, và được 

yêu cầu nói về đề tài lòng Bi Mẫn, bởi những người ở đó đã tham dự nhiều buổi thuyết pháp trước kia. Họ 

muốn nghe cái gì đó khác biệt. 

 

 Điều nầy làm tôi hơi sửng sốt, bởi vì mặc dầu thực sự đã không nhắc rõ, trong các buổi thuyết pháp 

trước, tôi đã nói nhiều về lòng Bi Mẫn vì nhận thấy điều nầy là phần chính của việc tu theo Đạo. Việc nầy cho 

tôi thấy rằng một số người sau khi tham dự các buổi pháp thoại, đã không thực sự nghe tí nào cả. Có lẽ trước 

khi nghe, tâm trí của họ đã đầy nghẹt rồi, do đó họ không thể chứa thêm được nữa. Tôi còn nhớ là tôi đã bắt đầu 

một trong các bài nói chuyện bằng cách giải thích tầm quan trọng của việc nghe pháp ra sao: Nghe bằng cách 

hoàn toàn không chú trọng đến bề ngoài và cá tính của diễn giả mà chú ý kỹ lưỡng vào những gì người ấy đang 

nói, ngõ hầu thính giả có thể tìm ra điều mà người ấy nói có đúng và thích đáng hay không! Hiển nhiên là họ đã 

không nghe điều nầy, cũng như những gì tôi đã nói về thuyết Ăn Chay. Phải chăng họ là những người chỉ muốn 

có nhiều từ ngữ, lý thuyết và ý niệm để rồi có thể lặp lại và làm cho người khác. 

 

 Pháp có phải chỉ là cái gì đó để mà bàn suông một món đồ chơi trí thức không? Đối với nhiều người, đó 

là điều hiển nhiên. Nhưng bằng cách đi theo lối đó, chúng ta sẽ không bao giờ khám phá ra Pháp là gì. Pháp là 

một lối sống, để biểu lộ Phật tính chúng ta ra, biểu lộ nguyên lý Giác Ngô. Nó không là - hoặc không nên là - 

cái gì đó ngoài cách sống hằng ngày. Nhưng chúng ta có thể nghe quá nhiều buổi Pháp Thoại và đọc quá nhiều 

sách, do đó, hình như trở nên ù lì và bị táo bón rồi bị kẹt ở mức độ từ ngữ và ý niệm, không thể thoát ra khỏi bãi 

cát của khái niệm. Tình trạng nầy có thể tiếp diễn một thời gian dài,  

 

 Trước tiên, nghe Pháp mà không cảm hứng - cái thời điểm quan trọng nhất - người ta sẽ dễ rơi vào tập 

quán nghe để mà nghe tựa như đã từng nghe nhiều giống trước đây, hoặc với lòng mong được nghe gì điều gì 

đó tuyệt diệu và thần bí, phi thường mà cho đến nay chưa hề được nghe qua. Lẽ dĩ nhiên, nghe Pháp Thoại như 

vậy không đúng cách, và không tránh khỏi thất vọng, cũng giống như Heralitus đã nói: “Bạn không dừng chân 

hai lần tại cùng một dòng sông”. Do đó, mọi vật, mọi lúc, đều mới mẻ, không có cái gì giữ nguyên như trước, 

và cũng không có điều gì là lập lại cả. Cho dù chúng ta có nghe những chữ giống nhau, hoặc đọc tới đọc lui một 

cuốn sách đi nữa, vẫn không giống nhau, bởi vì chúng ta - tâm trí hơn là thân xác - đã thay đổi, vì thế thấy vạn 

vật khác đi, vì thế, có thể đã nghe điều gì trước kia, thực ra chúng ta chưa từng nghe qua, vì mỗi thời gian - mỗi 

lúc, mỗi vật - đều mới mẻ, kẻ luôn cả bạn. Do đó, tại sao việc đọc đi đọc lại một cuốn sách sẽ khơi dậy những 

thứ mà chúng ta không để ý khi đọc lần đầu hoặc lần thứ nhì. Vì vậy, nghe với tâm trí cố chấp bảo đảm là sẽ 

thiếu sót nhiều điều. 

 

 Thực ra Pháp Thoại thành công hay thất bại tùy thuộc vào thính giả hơn là diễn giả, bởi vì diễn giả có ù 

lì hay nhàm chán, không có gì để nói bao nhiêu, nhưng một thính giả nhanh nhẹn và nhạy cảm vẫn có thể thu 

lượm vài điều có giá trị từ đó. Không chỉ vậy thôi, chẳng khác khi hộp diêm lẫn que diêm không có cái nào 

chứa lửa cả, mà lửa chỉ có được bằng cách quẹt que diêm vào vỏ diêm. Do đó, sự tiếp xúc giữa tâm người nghe 

và người nói, qua ngôn từ, có thể bật lên ngọn lửa của hiểu biết, cũng không cần điều gì đó điều gì đó phải khác 

biệt, mang ý nghĩa triết lý sâu xa gì cả, nhưng chỉ là sự gặp gỡ của tâm người nghe và diễn giả vào một thời 

điểm nhỏ như đầu kim, và - bùng! “Vâng! Tôi hiểu.” 

 

 Có một dịp, trong khi tôi ở trại tỵ nạn Bataan, Phi Luật Tân, một nhiếp ảnh gia cho xem một lô những 

bức hình ông ta đã chụp quanh Trại, gồm vài cảnh mặt trời lặn, và tôi còn nhớ đã nghe những câu tán tụng sững 

sốt “Đẹp quá!”, “Thật dễ thương”, “Ở đâu vậy?” từ miệng những người tỵ nạn. Các cảnh chụp chung quanh 

họ, nhưng họ nào thấy chúng có lạ kỳ chăng khi chúng ta thấy và nói: “Ồ! Đẹp làm sao!” nhưng chỉ khi nào 
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được người khác chỉ cho mình thôi sao?! Mắt chúng ta đâu rồi? Ít khi ở hiện tại, để nhìn xem cái gì chung 

quanh, đó là điều chắc chắn! 

 

 Vẫn trong cùng một trại, một hôm tôi gặp một thanh niên ở trại chuyển tiếp chờ định cư. Anh ta nói: 

“Con đã ở đây được bảy tháng, mơ ngày lên đường. Nhưng bây giờ ngày ấy đã đến, con buồn và không muốn 

đi, bởi vì con thấy, - lần đầu tiên, hình như - rằng các ngọn đồi quanh Trại màu xanh hơn.” 

 

 Vincent Van Gogh đã tự tử trong nghèo khó, nhưng các bức tranh ngày nay được bán ra với giá kỷ lục, 

kinh tâm. Phải chăng người mua đánh giá đúng nghệ thuật của ông, hay họ mua các họa phẩm chẳng ngoài lòng 

kiêu hãnh mong sở hữu chúng, và một cách đầu tư kinh doanh? Tôi tự hỏi, họ có bao giờ nhìn kỹ một bông 

hướng dương hoặc một bông diên vi - như ông đã vẽ - để khám phá cái tuyệt diệu của cuộc đời? Chúng ta chẳng 

phải cần đi cho xa để tìm cái đẹp, hoặc phải tiêu pha bất cứ cái gì để được nó. Nó chan chứa chung quanh ta, và 

không cần mua bảo hiểm phòng cháy hay cướp bóc gì cả. Toàn thế giới là một nơi triển lãm nghệ thuật công 

cộng dành cho những ai có mắt để ngắm nhìn. Sự chuyển mùa và thời tiết đổi thay là tác phẩm triển lãm luôn 

mới không ngừng nghỉ để chúng ta thưởng thức. Những thưởng lãm, trước tiên trong chúng ta phải có căn bản ở 

bên trong đẹp. Thật đúng khi nói rằng: “Vẻ đẹp ở ngay trước mắt người chứng kiến”. Nếu không có vẻ đẹp từ 

bên trong thật sẽ khó cho ta nhìn thấy và thưởng thức vẻ đẹp ở ngoài và chung quanh ta. Do đó, tại sao việc cố 

gắng truyền dẫn hay gợi lên ý thức thưởng lãm cái đẹp, tinh thần sáng tạo và nghệ thuật trong con cháu chúng ta 

là điều rất quan trọng. Nếu tinh thần như vậy được khơi dậy trong con cháu chúng ta thì chúng sẽ khó xoay qua 

việc gây bạo động, phá hoại và tạo tội ác.  

 

 Tôi chắc là chúng ta có thể được hướng dẫn để biết sự kỳ diệu của đời sống, một số có được từ bản chất, 

không cần phải chỉ bảo hoặc hướng dẫn bởi người khác. Nhưng so ra số nầy tương đối ít. Tuy nhiên, thiểu số 

nầy có thể giúp người khác hiểu được môt ít gì đó về sự kỳ diệu nầy. Từ đó, người khác có thể đi đến việc tự 

khám phá hoặc khai mở các điều tương tự trong chính họ. Nhưng ta phải thử, bằng mọi cách có thể được, thức 

tỉnh khả năng cốt lõi nầy trong con người. Ngày nay, chúng ta rất cần loại Tình Thương nầy để nhìn Cuộc Đời. 

 

 Có một lần trong một bữa ăn trưa tại một ngôi chùa ở Tích Lan, một vị sư ngồi kế bên thấy tôi không 

đụng vào món cá trên bàn ăn, và hỏi tôi bộ tôi không thích cá hay sao? “Ồ! Tôi thích lắm!” tôi trả lời, “nhưng 

khi nó còn sống kia chứ không phải lúc đã chết!” 

 

 Phải hiểu rằng ăn chay không phải là tất cả dâu, còn xa lắm! Nhưng nếu là người từng ăn thịt, muốn 

từng bước trở thành người ăn chay, - ban đầu có thể hơi khó, bởi vì phải mất một thời gian cho thân và tâm điều 

chỉnh theo cách ăn uống. - Đó là thước đo thiện nguyện của người đó muốn hy sinh vài cái riêng tư cho Đạo. Có 

nhiều quá chăng? Nhiều người sẽ mĩm cười, bẽn lẽn và thì thầm: “Tôi không làm đựợc.” Dĩ nhiên, họ sẽ không 

làm, Do đó, họ tiếp tục quay Bánh Xe Sát Sanh thay vì nỗ lực để làm chậm nó lại. 

 

 Để giải thích việc ăn thịt, các lời sau đây Kinh Amaganda: “Sát sanh, giết ngưòi, gây thương tích, trộm 

cắp, làm chứng láo, gian dối và lừa bịp - điều nầy, và không chỉ việc ăn thịt, là không trong sạch.” Vâng, đúng 

vậy, nhưng chúng ta phải hiểu rõ nghĩa các chữ đó dùng với nội dung nào. Những lời nầy dành cho những 

người cho rằng họ bị ô uế bởi ăn thịt, và như Jesus (Giê-Su) sau nầy có nói, những gì từ trong con người làm ra 

người ấy ô uế, nhơ bẩn, chứ không phải là những thứ từ bên ngoài vào. Nhưng chúng ta không đang nói về sự ô 

uế của con người mà là sự giết chóc súc vật. Chúng ta đừng lẫn tránh vấn đề. Thú vật bị giết để cung cấp thịt 

cho con người. Điều nầy rất rõ ràng. Phải vậy không? Nếu không ai ăn thịt, súc vật sẽ không bị giết vì mục đích 

như vậy. Tại sao chúng ta vẫn cứ miễn cưỡng nhìn vào vấn đề nầy? Tại sao người ta không chịu ngưng thói 

quen ghê tởm ăn thịt xác chết đi? Tại sao người ta lại quá bám chặt vào mùi vị của thịt thà? Nếu mùi vị là điều 

quá quan trong, họ nên nhớ là rau cải có thể được nêm nếm theo nhiều kiểu hấp dẫn khẩu vị. Thực sự, thức ăn 

chay có thể được nấu nướng trông thật giống và mùi vị ngon như thịt nhiều khi khó phân biệt được. Nhưng đây 

chỉ là sự dễ dãi dành cho những người thấy khó bỏ được thói quen ăn thịt mà thôi. 

 



35 
 

 Nhưng làm bất cứ điều gì, là phải làm với hiểu biết, chứ không phải vì ép buộc, hoặc cưỡng bách. Nếu 

dùng trí thông minh, ta sẽ biết nên làm gì, không cần biết nhiều luật lệ hay giới răn - Do đó, không có việc gì 

xảy ra - người ta hỏi tôi: “Xin chỉ dùm xem con phải làm gì?” Tôi từ chối và nói rằng: “Nếu tôi bảo bạn phải 

làm những việc như - đừng hút thuốc, uống rượu, v.v… bạn sẽ không làm. Vì thế, tôi sẽ không bảo bạn nên làm 

gì cả. Thay vào đó, tôi muốn nỗ lực giúp bạn tự tìm xem mình phải làm gì.” Điều nầy còn khó hơn là được một 

người khác chỉ bảo phải làm những gì. Nhưng nếu bạn có thể làm được, bạn sẽ không cần dựa vào sự hiểu biết 

(của người nhai lại khác) hoặc giới có thẩm quyền từ bên ngoài. Những gì tôi đang nói thật ra chẳng ngài ý:  

 

NGHĨ CHO CHÍNH MÌNH. 
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Thức ăn cho Thân 

Trí tuệ cho Tâm 
 

 
 Ngày nay, cầm lên hầu hết các gói thực phẩm, chúng ta đều thấy bên cạnh danh sách liệt kê các chất 

liệu, lời tán dương về công dụng của sản phẩm: “Năng lược cao”, “ít calôri”, “nhiều chất xơ”, “ít đường”, “ít 

muối”, “ít chất béo cholesrterol”, “giàu sinh tố và khoáng chất”, “nguyên chất”, “không thêm chất giữ lâu”, 

v.v… Danh sách cứ tiếp tục mãi như thế, thường với thành ngữ về kỹ thuật và hóa chất, những thứ mà đôi khi 

người ta nghĩ là dùng để lừa bịp thường dân. Những nhà sản xuất thực phẩm lớn có thực sự quan tâm đến sức 

khỏe của giới tiêu thụ hay chăm chú hơn đến lợi nhuận? 

 

 Chúng ta nói về “thực phẩm lành mạnh” và “thực phẩm tạp”, và sẵn sàng trả tiền thêm cho nhiên liệu và 

do việc ấy thường là bị lừa bịp. Tuy nhiên, trong khi chú trọng đến các loại thức ăn nuốt vào bao tử, chúng ta ít 

khi nghĩ đến loại thức ăn khác quan trọng hơn. Đó là thức ăn nuôi dưỡng tâm linh - “tâm hồn” bởi vì tôi đang 

nói cái gì đó không chỉ về tinh thần mà thôi. Theo tôi hiểu, Tâm thì bao la, cởi mở, đa dạng và bao gồm mọi thứ 

từ ngữ mà con người muốn dùng để diễn tả, chẳng hạn như “tâm linh”, “linh hồn”, “tấm lòng”, “tiềm thức”, 

“siêu thức”, và v.v… Nhưng để thâu hẹp phạm vi lại phần nào, ngõ hầu truyền đạt những gì tôi diễn bày về 

phương diện tâm linh của Tâm, tôi sẽ dùng chữ “tâm linh” ở trong bài nầy. 

 

 Tâm linh chúng ta cần chất dinh dưỡng cũng y như thân xác vậy. Nếu thân không có thức ăn, nó yếu đi 

và cuối cùng thì chết. Vậy tâm linh có khác gì chăng? Nhiều người trong chúng ta chểnh mảng đời sống tâm 

linh của mình - không nhận thức rằng mình có “đời sống nội tâm” cần phải chăm lo - và thực sự để cho đói khát 

đến chết về phương diện tâm linh. Chẳng lấy làm lạ tại sao có quá nhiều thất vọng, sân tham, giận dữ, bạo động 

và khổ đau trên Thế Giới, khi mà nhân của quả như vậy cứ diễn ra không được nhận biết và chữa trị. Thật 

không đáng ngạc nhiên tí nào cả. 

 

 Có một lần, Giê-su đã nói: “Con ngưòi không nên chỉ sống bằng bánh mì thôi mà bằng lời Chúa”. Tôi 

không chấp nhận điều nầy, nhưng xin đổi câu nói lại một ít: “Con người không nên chỉ sống bằng bánh mì thôi, 

nhưng cả bằng Pháp nữa”.  Tất cả chúng ta cần có Pháp hoặc Chánh Đạo, cho cuộc sống nội tâm. Bằng không 

có nó, chúng ta sẽ khô héo tận gốc rễ, tựa như cây thiếu nước vậy. Điều nầy không có nghĩa là chúng ta phải đi 

chùa hay đi nhà thờ thường xuyên, hoặc tự xưng là “Phật Tử”, “Ki-Tô Hữu” hay này nọ. Dĩ nhiên, chúng ta có 

thể làm như vậy, nhưng chỉ làm thế mà thôi không đủ cho chúng ta ngoan đạo, và thường liên quan rất ít đến 

Đạo (tuy nhiên, hãy cẩn thận, đừng hiểu lầm bởi tôi không nói điều đó không liên quan gì đến Đạo cả, mà 

thường liên quan rất ít đến Đạo. (Nó) tự (thế những hình thức nầy không đủ). Dĩ nhiên, dùng chữ “bánh mì”, 

Giê-su muốn nói chung về thực phẩm, chứ không riêng vật thức làm bằng bột mì, men và nước - “cộng thêm 

sinh tố”. 

 

 Một lần khác, có người lại gần Ngài và nói: “Xin Chúa, trước tiên cho phép con về chôn phụ thân.” Có 

lẽ người cha đã già và không sống bao lâu nữa, và người đàn ông nầy mong trả cho xong chữ hiếu, bằng cách 

chờ người cha mãn phần, chôn cất tử tế trước khi rời nhà và gia đình đi theo Giê-su. Nhưng Giê-su nói với ông 

ta (Math 8:22): “Hãy theo Ta, mặc kẻ chết chôn cất người chết”.  

 

Theo các ghi chép trong Thánh Kinh, không có lời giải thích tiếp nối nào đối với những gì Giê-su muốn 

nói. Chúng ta cũng không rõ là người nầy có hiểu ý hay không. Điều nầy có vẻ bí mật, đúng vậy không? Phải 

hiểu như thế nào đây? Ngày nay, qua các phim kinh dị, tất cả chúng ta đều quen thuộc với khái niệm “quỷ nhập 

tràng”. “Quỷ nhập tràng” là người bị đánh thức dậy bằng cách dùng tà thuật Voo- Doo, nhưng không có ý thức. 

Nói cách khác: “Người chết đang sống”. Bạn có nghĩ là đây những gì Giê-su nói đến chăng? Không! Ngài nói 

đến loại người “chết” khác: Những người sống tựa như kẻ đã chết mặc dù trong khi họ vẫn còn sống. Những 

người chết đói về mặt tâm linh hoặc nội tâm, họ chỉ sống về phương diện thể chất, chưa được sinh ra trong lãnh 
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vực tâm linh. Ngày nay, chúng ta nghe nhiều về việc “được tái sinh”, có nghĩa là được sinh trở lại trong niềm 

tin tôn giáo. Các Ki-Tô Hữu hay dùng chữ nầy, mặc dù ý niệm nầy kông chỉ han chế cho họ. Phật Tử nói về 

việc “Thấu triệt thực tại”, một kinh nghiệm cá nhân sâu sắc, và không thể trao truyền, một kinh nghiêm đổi đời, 

nó có thể ví tương đương với việc “tái sanh”. Sanh trong nhận thức về đời sống mà mãi đến nay chưa từng biết. 

Nhiều người sống cũng như đã chết vậy, cho đến khi được tái sanh như thế. Trên Thế Giới nầy đầy ắp những 

loại người nầy. Họ lang thang trong cuộc đời không phương hướng gì cả, không hiểu mình từ đâu đến, hiện 

đang ở đâu và sẽ đi về đâu. Đa số những người nầy sống - hoặc cố sống - cho riêng chính mình, theo đường lối 

ích kỷ, không chăm lo, không biết rằng không thể sống như thế, chỉ riêng cho mình bởi chúng ta tùy thuộc rất 

nhiều đến tha nhân, và sự tùy thuộc nầy mang tinh thần trách nhiệm đối với các chúng sanh khác, nếu không 

làm tròn, sẽ mang lại sự phản tác, dẫn dắt chúng ta đến sự nghèo khó. 

 

 Khi một người chết đi, người nầy sẽ đối diện với nghiệp của mình - hành động của chính mình - tạo ra 

khi còn sống, và trong Tân Ước, ta thấy St. Paul nói rằng (Ga-li-ti 6:7): “Chớ hề dối mình, Đức Chúa Trời 

không chịu khinh dể đâu, vì ai giồng chi, lại gặt giống ấy.” Ai có thể làm được cho người chết? Tôi có nghiệp 

của tôi, bạn có nghiệp của bạn, và giống như vé máy bay, nó “không thể chuyển nhượng”. Đức Phật dạy rằng 

chúng ta lãnh quả của nghiệp mình tạo ra, mỗi người tự lãnh lấy, không ai có thể cứu giúp người khác. Do đó, 

nhiệm vụ của người sống - những người nhận biết phương diện tâm linh - là cho những người còn sống, chứ 

không phải cho kẻ đã chết, bởi người chết đã ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của chúng ta. Ta có thể giúp cho một 

số người còn sống, đang chia xẻ Thế Giới nầy với chúng ta, để thức tỉnh họ trước việc hệ trọng là sống cho bây 

giờ, trong khi còn cơ hội, chứ không phải nán lại khi chúng ta già nua, bệnh tật hoặc gần chết. Như vậy có thể là 

quá trễ. Do đó, lời rao truyền của Giê-su, cũng tựa như lời của Đức Phật. Người đã sống và giảng dạy 500 năm 

trước Giê-su, là “Hãy sống bây giờ vì ngày mai không bao giờ đến”. Đức Phật dạy rằng Niết Bàn hoặc Toàn 

Giác, được tìm thấy trong khi sống nơi Thế Gian nầy, chứ không phải ở mai sau. Thật vậy, thời gian duy nhất 

còn mãi là Bây Giờ bởi chúng ta không thể sống với quá khứ hoặc tương lai. Giờ nhé! Niết Bàn hoặc Không 

Ràng Buộc Nữa, không phải là một người hay một nơi nào, nhưng là một trạng thái của Tâm. Thái Tử Tất Đạt 

Đa, còn được biết là “Thích Ca Mâu Ni”, đạt đến Niết Bàn lúc 35 tuổi, từ đó về sau còn được gọi là Đức Phật, 

có nghĩa là “Người Tỉnh Thức”. Khi Ngài qua đời ở tuổi 80, Ngài đi vào cảnh giới gọi là “Vô Dư Niết Bàn”, 

hoặc là tình trạng của Niết Bàn không còn căn bản thể chất nữa. Ngài nói: “Nếu một người nào đó theo ta cả 

trăm năm, nắm vạt áo cà-sa của ta, chưa rủ sạch Tam Độc của Tham Sân Si, người ấy chẳng bao giờ thấy ta. 

Nhưng, người mà đã sạch Tam Độc, dẫu họ sống xa Ta, sẽ luôn thấy Ta mãi. Người nào thấy được Pháp là thấy 

Ta.” Có nghĩa rằng quả vị Phật, hoặc tỉnh thức, không phải là trạng thái vật chất, nhưng là một tình trạng tâm 

linh hay tinh thần, đạt được bằng nhận thức, thấy Chân Lý hoặc Sự Thật. 

 

 Cái nhận về Sự Thật mà chúng ta sẽ biết đầy đủ sau nầy, sẽ có tác dụng như cái mở đồ hộp: là giải thoát 

chúng ta khỏi nơi giam hãm chật hẹp của Ngã, làm cho chúng ta rộng mở bao la, bất cứ điều gì làm cho chúng 

ta trở nên hẹp hòi, thiếu khoan dung và tin tưởng mù quáng, không thể nào là Sự Thật được, mà chỉ là ảo ảnh, 

một điều gì đó do óc tưởng tượng của chúng ta, hoặc điều vay mượn từ người khác đã qua tay một lần, hai lần 

hoặc nhiều lần. Bất cứ kinh nghiệm nào có thể nắm bắt được và cho là “của tôi”, làm cho chúng ta trở nên ích 

kỷ thay vì phải bớt đi, chỉ là một kinh nghiệm tâm thuật, nhưng chắc chắn không phải là một kinh nghiệm tâm 

linh thuần túy đốt cháy yếu tố Ngã trong ta, làm suy giảm nó đi. Đây là một đường lối mà ta có thể đánh giá cao 

kinh nghiệm của mình: Chúng có làm tăng hay giảm lòng kiêm mạn, tánh ích kỷ, hẹp hòi và thiếu khoan dung 

của chúng ta không? 

 

 Chúng ta đã biết tầm quan trọng về việc có đủ sinh tố A, B, C, v.v… cho thân thể của mình, nhưng cũng 

phải có đủ lượng sinh tố T cho đời sống tâm linh, cho đời sống nội tâm của chúng ta. Sinh tố T có nghĩa là Trí 

Tuệ, một đặc tính mà thế giới ngày nay đang cần khủng khiếp. Nó bị gạt ra ngoài lề, xếp sang một bên, lu mờ đi 

và gần như bị qua mặt bởi kỹ thuật và cái học từ chương ngụy trang làm trí tuệ - chó sói giả cừu. Mặc dù vậy, 

cũng lý thú và đáng khuyến khích bởi dẫu cho cái ngu ngốc to lớn đang nở rộ trên Thế Giới, dẫu cho nhiều 

người còn ham thích phô trương sự ngu si như một báu vật, như một đức tính tốt - điều gì đó vẫn còn làm cho ta 

hãnh diện thay vì phải hổ thẹn là - Trí Tuệ vẫn thỉnh thoảng chiếu sáng ngời, và đôi khi lại từ những nơi không 
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mong chờ. Lấy ví dụ phim tập “Star Wars” (Chiến tranh Tinh cầu) và những phim khoa học giả tưởng đã trình 

chiếu rầm rộ. Đằng sau và xuyên qua các cảnh bạo động, Trí Tuệ được đề cao và kính trọng, giống các thiên 

hùng ca của thời cổ xưa có lẽ của tất cả các tôn giáo và các nền văn hóa - Mahabharata, Thiên hùng ca 

Gilgamesh, Odyssey, Ramayana, v.v… thường có một Hiền Triết hoặc một người Trí Tuệ đứng sau cảnh quang 

vinh Thiện thắng Ác. Bạn có thể nói: “À! Nhưng đấy chỉ là trong ciné hoặc chuyện kể mà thôi.” Không! Không 

phải vậy! Nó là một phần của tâm thức tập thể, và đó là cái lý do tại sao chúng ta vẫn có thể hiểu giá trị của nó 

qua câu chuyện Truyện và phim ảnh xuất phát từ Tâm con người - nhưng cũng như Thiện và Ác, Trí Tuệ và Vô 

Minh - và được thực hiện mục đích vì Tâm - chứ không phải cho thể xác - của những người khác. Do đó, sự 

thành công và ảnh hưởng của những phim ảnh nầy làm cho chúng ta vững tâm thêm là Trí Tuệ chưa hoàn toàn 

bị bỏ qua. 

 

 Tuy nhiên, Trí Tuệ không phai là chỉ dành riêng cho những người đầu điểm sương. Nó không có giới 

hạn như vậy. Thỉnh thoảng chúng ta gặp những người già cả thật là điên khùng, đã dành thì giờ chạy theo các 

mục tiêu vô dụng, và học hỏi được rất ít trong những năm trôi qua. Mặt khác, đôi khi chúng ta gặp những người 

trẻ tuổi - ngay cả các cháu bé - có vẻ như thông thái một cách rất tự nhiên. Đây là điều không liên quan đến tuổi 

tác. Cũng chẳng qua là vấn đề đã trải qua học viên và Đại Học, và rồi ra trường với một dẫy các bằng cấp đề tên 

mình, bởi vì chúng ta không phải là không thường xuyên gặp qua những người có học thức cao trong lãnh vực 

chuyên môn và từ chương hạn hẹp nhưng ở các vấn đề khác, họ rất ngây thơ và chẳng biết gì. Vậy, Trí Tuệ là 

gì? Phải chăng đó là khả năng sẵn sàng nhận thức rõ ràng sự khác biệt giữa đúng sai, phải trái và sống cho phù 

hợp? Phải chăng đó là khả năng nhận thức những thực tại về cuộc sống-như-nó-là-chứ-không-theo-như-ý mình 

muốn nó-là? 

 

 Tất cả chúng ta đều biết rằng mình phải được trang bị với các loại kiến thức đa dạng để mưu sinh và 

sinh tồn trên thế gian nầy, nhưng chẳng lẽ đó là toàn bộ đời sống - chỉ lo kiếm sống và sinh tồn? Phải chăng nó 

có cái gì còn hơn vậy? Phải chăng có hai loại hiểu biết: hiểu biết để nhờ đó kiếm sống và hiểu biết để chúng ta 

sống - sống giữa tha nhân như thành viên của xã hội? Trong trường và ở đại học, áp lực phải tranh đua và 

“thành công” đã trở thành “ai đó” - Số Một, nếu được - đã quá lớn do đó không lấy gì ngạc nhiên rằng nhiều 

người trở nên đau thần kinh, và con số tự tử trong giới học sinh quá cao. Loại giáo dục nầy thật quá nguy hiểm 

và có tính chất hủy diệt - hãy nhìn xem biết bao rắc rối đâm mầm nảy chồi từ đó, gồm cả hình thức, rốt ráo của 

sự cuồng điên: Chạy Đua Vũ Trang. Tôi biết rằng một số người sẽ cãi lại nếu không có tinh thần tranh đua, 

chúng ta sẽ không phát triển và tiến bộ. Nhưng điều nầy chỉ là thiển cận. Vẫn có đường lối còn tốt đẹp và ít tàn 

hại hơn để tiến bộ và phát triển thay vì sự tranh đua, và đó là sự Hợp Tác, hay làm việc chung. Và ai dám nói 

điều nầy không thể giảng dạy hoặc chỉ bảo ở trường học? Tôi không phủ nhận trong việc tranh đua cũng có cái 

hứng thú sôi nổi - và đôi khi lại có thật nhiều - nhưng bạn sẽ nhận ra rằng đó là để tăng trưởng cho cái Ngã, điều 

gì đó cho cái tôi. Điều nầy không thể nào so sánh với niềm hoan lạc trong việc hợp tác với người khác vì lợi ích 

chung. Và sự tốt lành cho xã hội như một toàn thể. Trong việc đấu tranh nơi đâu có người thắng cuộc, nơi đó có 

kẻ thua và ít khi cảm thấy sung sướng về việc bị thua cuộc, đôi khi còn cảm thấy đắng cay và phẩn uất, trong 

khi với việc hợp tác không chỉ một ngưòi thắng mà tất cả những ai trong cuộc đều thắng. 

 

 Hiện đang có nhiều quan điểm về Thế Giới khác nhau - đó là những đường lối nhìn thế giới. Thật vậy, 

đa số có quan điểm về Thế Giới như thế, mặc dù, trong hầu hết các trường hợp, quan điểm nầy được truyền lại 

từ người khác, chứ không phải là thành quả của sự nghiên cứu và suy ngẫm sâu sắc của cá nhân. Một số quan 

điểm về Thế Giới chỉ chú trọng đến Con Người mà thôi, và chối bỏ các khía cạnh khác của đời sống. Thật ra, kẻ 

làm như vậy là còn phân chia Con Người ra từng loại như Những-người-được cứu-rỗi và “Nhhững-kẻ-không-

được-cứu-rỗi”; Người-tin và Kẻ-không-tin, và, v.v… Nhưng ngày nay, chúng ta bắt buộc phải công nhận rằng 

ngoài Con Người ra, còn nhiều dạng khác của sự sống, cũng quan trọng mà bất cứ quan điểm về Thế Giới đang 

được tôn trọng nào cũng đều phải có trách nhiệm nhìn nhận. Con Người không chỉ sống một mình, hoàn toàn 

một mình nhưng nhờ vào hệ thống hỗ trợ phức tạp liên quan đến những dạng khác của đời sống. Sự hiểu biết 

nầy làm trỗi lên trong ta ý thức về sự tùy thuộc “như một thành viên” thay vì “tách rời ra” và nếu theo sát gót 
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việc khám phá nầy, lòng biết ơn, sự kỳ diệu, lòng kính trọng sự sống niềm hoan lạc được sống và Tình Thương 

sẽ phát sinh từ đó. Và những điều nầy, lần lượt, sẽ tháo khó và mở cách cửa Trí Tuệ trong tâm chúng ta. 
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Sự Khám Phá 
 

 

 

Ở châu Âu, trong thời kỳ Phục Hưng của thế kỷ 14 và 15, lúc mà những xiềng xích trói buộc của Thời 

Đen Tối đang bị bẻ gãy và tinh thần khám phá đang lan truyền, thì người ta bắt đầu có tư tưởng: “Con người là 

trên hết mọi thứ”, một tư tưởng càng ngày càng trở nên thống nhất. Về mặt tinh thần, đó là một bước tiến vĩ đại; 

và - không cần phải nói - tư tưởng đó phá hại và đe dọa nền tảng quyền hành của nhà cầm quyền Giáo Hội, vì 

thế đã bị họ chống đối mãnh liệt. 

 

 Từ đó tới nay, phải mất hàng trăm năm, được đánh dấu bằng những cuộc cách mạng kỹ nghệ và bằng sự 

khai thác tham lam, các tài nguyên mầu mỡ của địa cầu - chúng ta mới đang bắt đầu thấy rằng quan niệm “Con 

người là trên hết mọi thứ” cũng sai nốt và còn dẫn đến sự quá độ của mọi chuyện. 

 

 Chỉ mãi tới bây giờ, khi cảm nhận được hậu quả của sự thiếu suy nghĩ của mình, ta mới thấy ra rằng 

không phải quả đất và mọi thứ có trên mặt cũng như có dưới lòng đất đều thuộc về chúng ta để dùng tùy thích, 

mà là ta đang sống trên quả đất và đang chia xẻ nó cùng biết bao loài sinh vật khác. Nhận thức nầy xuất phát từ 

thâm tâm chúng ta hay bị buộc từ bên ngoài vào, chắc chắn cũng làm thay đổi ý thức của ta về Thế Giới mà ta 

đang sống trong ấy và về trên Quả Đất ta đang sống. Chúng ta phải xem xét kỷ lưỡng mọi tương quan với cái 

toàn thể mà mình chỉ là một phần. Mình thuộc về nó hay nó thuộc về mình? Nói một cách khó hiểu, cả hai đều 

đúng. Nhưng theo lối nhìn thực tế có trong đời sống thường ngày thì dĩ nhiên chúng ta chỉ là những phần nằm 

trong cái Toàn Thể - không phải theo phái Stalin là cá nhân cho tập thể và cá nhân bị xem là để xài, để sai khiến 

và là để chịu phục tòng, mà là vì nếu không có những phần đó thì không thể có cái Toàn Thể được. 

 

 Ta đang sống trong một thời đại hết sức hào hứng, một đằng chúng ta vẫn đang đối diện với nguy cơ gây 

nên do hiểm họa hạch tâm và những tai họa do môi sinh mất quân bình gây ra, đằng khác - do những điều vừa 

nói - ta thấy sự sụp đổ của những giáo điều và quan niệm cũ rích mà suốt nhiều thế kỷ nay đã ngăn cản sự tiến 

bộ của chúng ta và đã làm cho Tôn Giáo và Khoa Học không thể nào cùng đi đến sự hòa hợp được. Bây giờ là 

lúc tinh thần phải làm một “Bước Nhảy Vọt Tới” là lúc phải dẹp tính nhát gan, là lúc phải lấy lại sức mạnh, can 

đảm từ chính chúng ta. 

 

 Cho đến nay, trong phần của thế giới được gọi là “đã phát triển”, người ta đã đến một tiêu chuẩn sống 

trước kia chưa từng có trong lịch sử con người. Tuy nhiên, tiêu chuẩn đó không đến với người ta một sớm một 

chiều như kết quả của ba điều ước mà một “ông thần trong hũ” nào đó đã ban cho người ta, nhưng đến từ từ như 

ban mai ló dạng từ ban đêm, hay tóc mọc dài dần ra. Vì vậy, người ta đã quen với tiêu chuẩn đó và nay xem nó 

như là chuyện đương nhiên, rồi lại mong đợi có nhiều hơn nữa. Và đây là chỗ sinh ra sự nguy hiểm: Không phải 

chính sự phồn vinh vật chất mà là sự chấp nhận cái tiêu chuẩn đó một cách ù lì, thiếu suy nghĩ của chúng ta. 

 

 Chúng ta biết sự tràn ngập của cái phồn vinh đó, và chưa có khả năng điều chỉnh lại được đúng mức cần 

thiết. Nên chi cái mà ta đem vào nhà để làm đầy tớ thì lại trở thành một kẻ trộm lấy mất đi tính tự lực của ta. Và 

nay khi nền kinh tế dựa trên dầu hỏa mỏng manh và dễ bị ảnh hưởng nầy bắt đầu lung lay thì chúng ta lo sợ, tự 

hỏi cái gì sẽ xảy ra; cảm giác nhỏ yếu về sự an toàn nhường chỗ cho nỗi lo sợ bất an. Phần đông chúng ta vốn 

chú trọng về phía vật chất của đời sống, nên có ít tiềm lực tinh thần để ta quay sang mà nương tựa, hoặc giả 

chúng ta không còn tiếp xúc với đời sống nội tâm nữa, hoàn toàn, đến nỗi quên đi sự hiện hữu của nó. Như mỗi 

lần gặp chuyện không hay, ta luôn luôn quay sang cầu cứu đủ loại thần thánh, những thần thành hoặc không có 

thực, hoặc bị điếc, hoặc chẳng thèm để ý, hay đơn giản thôi, chỉ thích xem những tuồng bi hài kịch của nhân 

loại ngu ngốc, và do đó, sẽ không nhận được sự giúp đỡ nào cả. 
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 Khi trời nắng tốt là lúc bịt các lỗ thủng trên mái nhà, đợi mưa rồi chữa là dại. Giống thế, khi có hòa bình 

là lúc để chuẩn bị không có hòa bình. - Không phải chuẩn bị bằng tồn trữ vũ khí và xây chỗ tránh bụi phóng xạ, 

mà là tái võ trang tinh thần đạo đức, bằng cách phát triển tiềm lực và phương thức bảo vệ của nội tâm. Làm 

chuyện đó bằng cách nào đây? Bằng hiểu biết về bản chất của cuộc sống như nó là, chứ đừng hiểu theo sự ưa 

thích của ta.  Thường ta chống lại đời sống, xung đột với nó, cố giữ và làm chủ nó, hay xua đuổi nó đi. Chúng ta 

đưa cái ta bé bỏng ra chơi với sức mạnh không cưỡng lại được của đời sống, thay vì học cách để sống thích hợp 

với chúng. 

 

 Có triết gia nọ tóm tắt cuộc đời trong mấy chữ: “Ta sinh ra, chịu khổ, rồi chết!” Nhưng có thể định 

nghĩa tóm tắt cuộc đời một cách ngắn gọn và buồn tênh như vậy không?  Nếu đó đúng là tất cả những gì xảy ra 

cho ta thì có lẽ ta cũng có thể kết luận như lối nói đó. Nhưng dù ta có đau khổ, có chết đấy, ta cũng học hỏi, tự 

phát triển và đóng góp cho đời, một cách trực tiếp hay gián tiếp, chủ động hay thụ động. 

 

 Không phải trước đây ta luôn luôn có đời sống như bây giờ. Khoảng 10. 000 năm trở về đây - đúng là 

một cái búng tay trong đời sống vũ trụ - con người đã sống ở hang, không có chữ viết, không có kỹ thuật cao 

ngoài khả năng dùng lửa và đẽo gọt vật cứng làm khí giới và dụng cụ thô sơ. Tổ tiên ta đau khổ và chết, nhưng 

mỗi đời truyền lại đời sau cái gì đó. Và chúng ta vào thời nay là những con người thừa hưởng các khám phá của 

tiền nhân không biết bao nhiêu đời mà kể, làm sao ta có thể cầm được nước mắt vì đau buồn, vì khâm phục, vì 

biết ơn và vì yêu thương họ cũng như các nỗi đau khổ của họ, khi mà họ để lại cho ta nhiều quá như vậy. Họ 

sống, và chết cho chúng ta, không phải sao?! Và giờ đây ta sống cho ai - chỉ cho mình thôi ư? 

 

 Bị lóa mắt và quyền rũ bởi cái phồn vinh vật chất của Phương Tây, gần như cả thế giới muốn lấy 

Phương Tây làm mẫu mực, mà không thèm để ý đến mức độ tăng vọt của tội ác, nỗi sợ hãi, tình trạng căng 

thẳng, tính ganh đua, chủ nghĩa khoái lạc và sự bất mãn sâu rộng ở Phương Tây. Từ Đại Chiến Hai, không kể 

những xung đột cục bộ, nói chung chúng ta đã được một thời kỳ hòa bình, nhưng đó là thứ hòa bình rất căng 

thẳng, cái căng thẳng của cây cung đã nạp tên (thực ra thì Thế Chiến thứ Hai chưa bao giờ chấm dứt mà vẫn còn 

tiếp diễn dưới những hình thức khác), việc đó đã ảnh hưởng trầm trọng đến sức khỏe tinh thần của ta. Ít ai có 

được bình yên trong tâm hồn. Những bệnh chết người như đậu mùa, bạch hầu, lao đã bị tiêu diệt hay kềm chế, 

nhưng thế vào đó, những bệnh khác lại xuất hiện và gia tăng. Các bệnh do tinh thần quá căng thẳng gây ra như 

áp huyết cao và bệnh tim, các bệnh mà tính miễn nhiễm bị hủy hoại, như ung thư và liệt kháng (AIDS), các 

bệnh óc như bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, bệnh đứt mạch máu não, các bệnh do thần kinh như bệnh ảo giác 

ảo tưởng, bệnh vui buồn thất thường, bệnh ghiền ma-túy. Và còn một thứ nữa, nên được xếp vào loại bệnh thần 

kinh và nên được chữa trị như một căn bệnh  - vì chắc chắn nó là một thứ khó chịu - là sự Buồn Chán, bởi vì sự 

buồn chán làm cho người ta uể oải bơ phờ, mất đi giá trị con người, không còn biết hy vọng, mất đi mục đích 

hoặc hướng đi trong cuộc đời, còn đưa đến mọi hành động tai hại, tội ác, sự hủy hoại và nhiều khi đưa đến tự tử. 

 

 Thật đáng buồn khi nghe người ta thời buổi nầy hay nói rằng họ cảm thấy chán và “chẳng có gì làm” - 

cái thởi buổi,  khi có sẵn quá nhiều trò giải trí và có nhiều cái tuyệt diệu để chiêm ngưỡng. Ta có quá nhiều lúc 

rỗi rảnh và chắc chắn về nhiều mặt, buồn chán nhiều hơn và e rằng, cái may mắn ta có đó bị phung phí. Ta đã 

thành nhụt cùn khi bắt chước kẻ khác, và mắt không còn thấy nữa. Chỉ khi thấy mất cái may mắn đó, may ra ta 

mới có thể nhận thấy những giá trị và sự tuyệt diệu của những gì ta đang có - và với vụ khủng hoảng ở Trung 

Đông nầy, có vẻ rõ ràng ta sẽ có cơ đánh mất cái may mắn đó (nếu may mà ta qua được vụ nầy thì chắc chắn sẽ 

có những vụ khủng hoảng khác xảy ra thôi). 

 

 Quả là một bi kịch chán ư? Ta chán bởi vì ta có dồi dào những thứ tốt đẹp mà kẻ khác làm ra, còn mình 

thì đâu có giúp gì để sáng tạo và làm ra chúng, và chẳng thật sự mất mát công sức gì để có được chúng. Chúng 

ta cho rằng có tiền thì cứ việc mua, cái đó mới là vấn đề. Nhưng cái gì tốt lành quá mà có quá nhiều cũng không 

hay - ví dụ như tự do; ta xem thường, và không quí giá nó nữa, cảm thấy đầy ứ, chán ngấy. Cái may ta có trở 

thành cái rủi, và làm ta nặng nề, chán chường. Nhưng có nhất thiết như thế không?  Không. Ta phải nói, hét to 
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lên: KHÔNG. Ta sẽ không để chuyện đó xảy ra! Ta không nên để cho sự sáng tạo của mình dẫn đến sự hủy diệt 

chính mình, nhưng phải để nó dẫn đến sự thăng hoa tinh thần. 

 

 Nhưng đôi khi chúng ta cũng cảm thấy buồn chán, phải không? Vâng, đúng vậy. Do đó, ta phải biết cách 

nhìn cái buồn chán đó, phải biết cách quan sát và xem xét nó và rồi may ra ta có thể chuyển ngược tình thế. Từ 

đau buồn thành vui sướng, từ thất bại chuyển thành công, từ yếu đối sang mạnh mẽ, vô minh sinh trí tuệ, thua 

sinh thắng, v.v… Tất cả chỉ là vấn đề làm sao biết nhìn sự thật thế nào, chấp nhận sự việc đúng như nó vậy, biết 

làm sao rút ra cái tinh túy, làm sao để thấy sắp tới nên làm gì, nên tiến tới đâu bây giờ. Tóm tắt bằng ba chữ: 

Thuật giả kim. (Ghi chú của người dịch: Thuật giả kim là khoa học ở thời Trung Cổ, cố tìm ra cách biến những 

kim loại khác thành ra vàng; khoa học đó trở thành ngành hóa học như ta biết ngày nay). 

 

 Muốn thức ăn được tiêu hóa và rồi nuôi dưỡng cơ thể, thì đầu tiên ta phải đưa nó vào dạ dày. Nếu chấp 

nhận sự việc đúng như nó vậy, và nếu đi sâu vào tinh thần của sự việc, thì sẽ không tự mãn, hay buồn chán, hay 

tin vào thuyết định mệnh, mà trái lại, ta sẽ cảm thấy kỳ diệu và kinh tâm, có cảm giác như đang mạo hiểm, và 

khám phá ra những thế giớivà những chiều kích chưa hề được mơ tưởng tới ở thời xa xưa, tựa như chúng ta 

dùng kính viễn vọng cực mạnh để nhìn lên trời ban đêm, hay dùng kính hiển vi nhìn những dạng sinh vật lúc 

nhúc. Mọi thứ, kể cả chúng ta nữa, tỏ ra không ngừng đổi mới, khác lạ - giống như các mẫu hình thấy trong 

kính vạn hoa. Trong đa số các trường hợp, chúng ta chỉ mới đang bắt đầu học hỏi về chính mình mà thôi - một 

kỳ công sống, còn nhiều lắm nữa, để được khám phá. Thấy được điều đó thì hết buồn chán liền. Theo sự hiểu 

biết trên, đây là món thuốc giải độc để trừ căn bệnh Buồn Chán, căn bệnh của thời đại. Khám phá Đời sống. 

Nhiều người cho rằng vì người ta đã vẽ bản đồ quả đất, và đã hoạch địch, sắp đặt trên nó rồi, nên Thời đại Huy 

Hoàng của những Khám Phá không còn nữa, và họ sẽ rút về cuộc sống “tẻ nhạt” hàng ngày. Nhưng nghĩ như 

thế là sai lầm. Đời Sống đang chờ đợi chúng ta khám phá, cũng chờ đợi chúng ta mở to mắt chiêm ngưỡng 

những vẻ đẹp, những kho báu ở mọi phía quanh ta. 

 

 Đời sống đó, Hãy hòa mình vào! 

 

 

 

 

“Không người nào có thể  

biết mọi khía cạnh của một vấn đề,  

dù là vấn đề gì!” 
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Ta phải đứng ở đâu? 

 
 

 

 Trong cuốn sách nào đó có câu: “Cái khổ thật sự là cái khổ nhận ra rằng Đạo không phổ cập trên Thế 

Gian”. Tất cả điều ác hại và phần lớn sự đau khổ trên Thế Gian đến từ vô minh và sự dốt nát. Nếu biết điều ấy, 

ta có thể làm một điều gì đó để sửa chữa cho tình trạng được tốt hơn. Càng có nhiều người biết, càng dễ thay 

đổi tình trạng. Chúng ta không bất lực, miễn là đừng nghĩ rằng mình bất lực. Một mình, một người không thể 

xây xong cái nhà, làm ra chiếc xe hơi hay chiếc tàu bay, v.v… Nhưng hợp tác với người khác để đi tới một mục 

đích chung, thì có thể thành công. 

 

 Trên Thế Giới có thực phẩm và những thứ cần thiết khác đủ dành cho mọi người, nhưng trong khi một 

số người không có đủ thì những kẻ khác có quá dư thừa, thành thử hố ngăn cách giữa người có và kẻ không có 

cứ lớn dần mãi. Đó là vì ta thiếu PHÁP, tức của cải tinh thần; và người ta còn chưa có một sự biến đổi về ý 

thức, và còn chưa biết bớt nghĩ đến mình để nghĩ đến kẻ khác, thì sự mất quân bình sẽ còn tiếp diễn. Và dù có 

bao nhiêu luật lệ, có bao nhiêu chiến tranh đi nữa, cũng sẽ không sửa đổi được tình trạng nầy. 

 

 Ngày nay, không ai quá ngây thơ đến độ trông mong nhiều rằng sẽ có lắm người tình nguyện thay đổi 

một cách mạnh bạo, quyết liệt những quan niệm của họ về đời sống, vì nhìn chung quanh, thiên hạ chỉ thay đổi 

chậm chạp mà thôi. Nhưng chính chúng ta - bạn và tôi - có thể bắt đầu đi theo hướng đó; và nếu đi, thì chắc 

chắn sẽ đụng đầu và sẽ nhận rõ ra những người khác cũng đang đi cùng đường. Chung quanh ta có mỗi lúc một 

người đang thức tỉnh trước chân lý mà lòng ai cũng mang những niềm hy vọng, những nỗi sợ hãi, những điều 

khát khao, nhưng họ không đưa ra thẻ căn cước của  họ hay tự phô trương rầm rộ để thu hút sự chú ý của kẻ 

khác. Tuy nhiên, khi gặp, ta sẽ nhận diện ra họ ngay thôi.  

 

 Chiến tranh lạnh có vẻ hết rồi, lòng nhẹ nhõm, thích thật. Nhưng khi tôi viết những dòng chữ nầy, một 

mối đe dọa khác cho thế giới có khả năng tiềm tàng, còn nguy hiểm hơn, đang có mặt ở Trung Đông. Chúng ta 

không biết kết quả sẽ ra sao! Lý thuyết Cộng Sản hướng dẫn người ta chỉ lo nghĩ đến Cõi Đời nầy, trong khi, 

hoặc là phủ nhận “kiếp sau” hoặc là chỉ gán cho nó một chút tầm quan trọng mà thôi. Điều ấy có kết quả là, làm 

cho người Cộng Sản phải tự kềm hãm. Bởi vì dù cho họ có tham vọng thống trị cả Thế Giới, nhưng nếu họ gây 

ra một cuộc xung đột có cơ đưa đến Đại chiến Thứ Ba, thì họ sẽ mất mọi cái họ đã đặt tin tưởng vào. Thấy vậy 

nên hẳn là họ đã suy nghĩ về việc tiếp tục phong tỏa Bá Linh hay việc họ duy trì cơn khủng hoảng Hỏa Tiển Cu-

Ba. Nhờ thế, họ đã giữ thế giới lại cho khỏi đi đến bờ tai họa.  

 

 Trái lại, những người theo đạo kiểu cuồng tín thì cho rằng cõi đời nầy có tầm quan trọng thứ yếu, và tin 

rằng nếu họ hy sinh đời mình cho lòng tin ở “Thánh Chiến”, họ sẽ lập tức được mang lên Thiên Đàng. So với 

cái họ tin sẽ đạt được thì cái họ sẽ mất - tức cõi đời nầy - không có ý nghĩa gì mấy. 

 

 Trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq, ông Yanatollah Khomeini, nay đã quá cố, đưa những “Vệ Binh Cách 

Mạng” trẻ của ông - nhiều người chỉ ở tuổi vị thành niên – ra tiền tuyến, cổ có mang những chìa khóa bằng 

nhựa mà ông đã bảo với họ là sẽ mở cửa Thiên Đàng nếu họ chết cho nước và cho tôn giáo. - Chìa khóa bằng 

nhựa thì Thiên Đàng cũng bằng nhựa thôi. 

 

 Đáng buồn là họ đã bị tẩy não, làm cho tin những điều vô lý. Đó cũng là cái ta gặp phải ở Saddam 

Hussein. Cái hiểm họa nầy rất lớn. 

 

 Sau khi giá dầu tăng lên, - điều nầy chắc chắn làm cho giá mọi thứ cũng tăng - thì gần như ai trên Thế 

Giới cũng đều bị ảnh hưởng. Một số ít người, chắc chắn sẽ kiếm lợi và giàu hơn. Nhưng đại đa số trong chúng 
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ta sẽ bị thiệt thòi khổ đau. Người ta thường nói: “Nghịch cảnh tôi luyện ta”. Nhưng nói vậy là tỏ vẻ lạc quan vì 

dù câu nầy có thể đúng thì câu nói ngược lại có thể đúng không kém: “Nghịch cảnh làm ta lụn bại.”  

 

 Nếu muốn đau khổ và cực nhọc sau nầy đem lại lợi ích cho ta, trước tiên ta phải có căn bản hiểu biết về 

Đạo Pháp để có thể chuyển đổi tình thế; còn như không có một căn bản như vậy, thì dễ bị thụt lùi rồi đâm ra 

phàn nàn, đổ lỗi cho kẻ khác, tự thương hại, hay - điều nầy còn tệ hơn nữa - khai hác hoàn cảnh để kiếm lợi 

riêng tư bất chấp sẽ có hậu quả gì cho ai, như là đầu cơ tích trữ, bán chợ đen, v.v… 

 

 Lúc hòa bình là lúc sửa soạn chờ đợi lúc không hòa bình. Ta đã sống trên ngọn sóng một thời gian khá 

lâu rồi, hưởng những tiện nghi xa hoa của đời sống hiện đại, nhưng nay ngọn sóng đang uốn cong xuống và có 

thể ném ta xuống chân nó. Ta nghĩ sẽ giữ thăng bằng trên ngọn sóng được bao lâu nữa? 

 

 Một ngày được sống thêm là một món quà tặng chứ không phải là một quyền lợi đương nhiên. Ngày đó 

nên được quí trọng vì, thật đáng buồn thay, ngày đó không thể kéo dài. 

 

 Chúng ta đang sống trong “thiên đàng của những kẻ điên” và nếu ta không bị một kẻ điên hiếu chiến 

đánh thức dậy một cách thô bạo, thì có vẻ như những đổi thay của thời tiết cũng sẽ đánh thức ta. Chúng ta đã 

sẵn sàng chưa hay đang bị ru ngủ, đã thành mềm yếu và bị đời sống xa hoa tước đoạt hết rồi. 

 

 Thời gian sẽ trả lời. 
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Quyền lợi 
 

 

 

 Bạn có thấy chăng ngày nay, người ta nói quá nhiều chuyện lăng nhăng về vấn đề “Nhân Quyền”. Họ 

nói huênh hoang như điên về vấn đề đó như thể họ là những người khởi xướng vấn đề nầy vậy. Thường thường, 

những lời nói đó là khoác lác, không thực chất (một ngoại lệ là tổ chức có hoạt động tích cực được biết qua tên 

Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, tổ chức nầy làm không biết bao nhiêu việc thiện và đôi khi, vì những việc làm nầy, 

họ bị những chế độ chuyên chế phản đối. Điều đó chứng tỏ tổ chức nầy đụng tới những vết nhơ mà người ta 

muốn giấu). Những kẻ (phun ra) diễn thuyết nhiều nhất, dĩ nhiên là những kẻ cảm thấy mất cái, - mà họ cho - là 

quyền lợi của họ. Nhưng người ta tự hỏi liệu họ có liến thoắng như vậy không, về “quyền lợi”, nếu họ ở địa vị 

quyền hành nào đó; hay trái lại, về điểm nầy, họ để cho yên chuyện, tựa như mắc chứng lãng trí vậy, hoặc giả 

đưa ra các lý do loanh quanh cốt giải thích cho sự thay đổi chế độ và ngần ngại chẳng làm gì để thi hành những 

lời phản kháng mà họ từng công bố trước kia? Lòng yêu nước của họ rỗng như thân tre, và thường là cái mẽ 

ngoài che đậy những động lực riêng tư bên trong mà thôi. 

 

 Tôi không nói rằng không có những nhà ái quốc chân chính - tôi không hoàn toàn yếm thế - vì, dĩ nhiên, 

có những người như thánh (Mahatma) Gandhi hay Nathan Hale, nhà cách mạng Mỹ mà khi bị lính Anh bắt và 

bị kết án tử hình, đã nói rằng ông tiếc chỉ sống có một mạng sống để hiến cho quê hương đất nước của mình. 

 

 Quốc gia là một cái gì đó vĩ đại và có ý nghĩa nhiều hơn lá cờ. Lá cờ chỉ là một biểu tượng, mà biểu 

tượng, không bao giờ là vật được nó biểu tượng hóa. Cái lúc để mà ai đó tỏ lòng ái quốc là lúc người đó ở trong 

nước mình, trong khi nước còn được tự do. Đó là lúc xứ sở cần đến lòng yêu nước. Sau khi mất nước và đứng 

ở ngoài, mới tỏ lòng yêu nước thì dễ, nhưng lúc đó đã hơi trễ rồi. (tôi tự in đâm và gạch ở dưới - hlh).  

 

Sự thật không ai bác bỏ được là nạn tham nhũng tại Việt Nam đã hoành hành ngay cả trước khi Cộng 

Sản lấy miền Nam năm 1975 (từ đó, nó trở nên trầm trọng hơn). Không ai có thể truy nguyên được cội nguồn 

của nạn tham nhũng đó, mặc dù ở trường hợp nào đi nữa, chiến tranh cũng làm băng hoại nền luân lý. Không 

nước nào cần hay muốn nạn tham nhũng cả. Nếu có nó (sẽ) làm hủy diệt nước đó (đi) mà thôi. Tham nhũng cứ 

lớn lên, có vẻ một cách rất tự nhiên, như cỏ dại mọc trong vườn không chăm sóc, như nấm mọc ở củi mục. 

Nhưng nếu ai yêu nước mình - một nhà ái quốc chân chính - thì cố gắng tránh tham nhũng, dù người đó, như 

những người khác thấy rằng tham nhũng là một cơ hội để làm giàu. 

 

 Làm vinh danh tổ tiên mình không phải chỉ bằng cách đốt nhang trên bàn thờ thôi, mà còn bằng cách 

sống ngay thẳng, đáng kính trọng. Theo thiển ý, một nhà ái quốc chân chính không phải chỉ yêu quê hương nơi 

mình sinh trưởng mà thôi, nhưng còn tôn trọng các quốc gia khác nữa, bằng cách sống của mình như một con 

người. Thế Giới đã xích lại gần nhau hơn làm cho chủ nghĩa quốc gia cực đoan hẹp hòi không còn thích hợp 

nữa. Trong Thời Đại Không Gian nầy, ta cần cấp bách xem Thế Giới là một cái Toàn Thể thay vì bị phân chia 

bằng quá nhiều kiểu cách, trong số đó có nhiều cái nhân tạo, lỗi thời và nguy hiểm. Nhưng nhờ vào đi đây đó 

mà tôi đã có cơ hội nhìn Thế Giới dưới khía cạnh nầy, có được quan niệm nầy là một trong những điều may 

mắn cho tôi, tôi biết vậy. 

 

 Riêng cá nhân tôi, tôi bác bỏ chủ nghĩa quốc gia, và những lá cờ duy nhất mà tôi nhận là lá cờ Phật Giáo 

và cờ Liên Hợp Quốc, vì tính cách quốc tế của chúng. Khi suy nghĩ tôi không nói “nước tôi đúng hay sai”, 

nhưng tôi dùng chữ “Thế Giới tôi”. “Hành động nói lên mạnh hơn lời nói.”  Trong cuốn “Đạo Đức Kinh”, 

chương 18, 19, Lão Tử nói vài điều thoạt nghe có vẻ chối tai:  

 

  “Đại Đạo mất mới có nhân nghĩa 

  Trí Huệ sanh, mới có dối trá 
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  Lục thân chẳng hòa, mới có hiếu tử 

  Nước nhà rối loạn mới có tôi ngay 

  Dứt Thánh, bỏ Trí, dân lợi trăm phần 

  Dứt Nhân, bỏ Nghĩa, dân lợi thảo lành 

  Dứt Tài, bỏ Lộc, trăm họ được yên” 

 

 Dĩ nhiên, Lão Tử không chống lại thực chất nhưng chống lại chủ nghĩa hình thức rỗng tuếch và lối nói 

dài dòng văn tự. Một cái tên không phải là một vật, mọi chữ đều là tính từ và một tính từ thì không bao giờ là 

cái vật mà nó diễn tả. Chẳng hạn chữ “bánh” trong văn phạm được gọi là “danh từ” không thể ăn được. Chúng 

ta phải đi sâu hơn chứ không phải chỉ đơn giản với những cái tên, có hoặc ý niệm về nhân nghĩa, đạo đức, trí 

tuệ, trí thông minh, lòng hiếu thảo, tình thương, sự trung thành, lòng ái quốc, v.v… mà thôi. Chúng ta có quá 

nhiều ý niệm, quá nhiều triết lý, quá nhiều triết thuyết, quá nhiều hình thức và nghi thức rỗng tuếch, những thứ 

đã thoái hóa thành mê tín dị đoan, trói buộc tâm trí của những kẻ ngu dốt và cả tin. Ta đã làm đời sống trở thành 

phiền toái một cách không cần thiết, đã tự trói buộc (bằng những nút) mình lại và rồi ta thấy khó gở ra. Ta cho 

rằng ta phải có cái gì đó như ma thuật, huyền năng ở mỗi góc đường, hoặc sẽ có Phật, Bồ Tát ngồi trên mỗi đám 

mây, nhưng ta lại không thấy sự bình dị, vẻ đẹp cùng cái kỳ diệu của sự sống - thực ra là các phép mầu - ở khắp 

quanh ta. 

 

 Nào, bây giờ các “nhà ái quốc” ạ - các người hãy la to về “cái nhân quyền” - hãy cho phép tôi thử lòng 

thành thực của các bạn. Các bạn đang làm gì để tỏ lòng yêu nước, tình thương và lòng biết ơn đối với đất nước 

mà mình đang sống, đất nước đang cưu mang chính đời sống, từng hơi thở của các bạn? Bạn có đem lòng yêu 

nước của mình áp dụng cho xứ sở nầy không, hay nó vẫn luôn luôn là những gì xa vời, hoặc thuộc về dĩ vãng, 

hoặc thuộc về tương lai, mà không khi nào thuộc về hiện tại? Nơi nầy là quê hương của các bạn, không phải 

sao? Hay các bạn không bao giờ xem nó như quê hương của mình? Thế thì bổn phận của các bạn đối với quê 

hương là gì? Các bạn hưởng những dịch vụ xã hội ở đây chỉ khi nào cần thôi hay chăng, hay cứ lấy bất cứ cái gì 

bạn có thể lấy, rồi cười to khoái trá vì hệ thống dại khờ đang cho các bạn quá nhiều và quá dễ dãi? Tại xứ sở 

nầy - Úc Đại Lợi - có rất nhiều cơ hội để theo đuổi chủ nghĩa vật chất và đi theo con đường của “Ngạ Quỷ”. 

Không ít người lãnh trợ cấp thất nghiệp rồi đi làm lậu, nghĩ rằng mình khôn lắm, đánh lừa được chính phủ và 

trở nên giàu có bằng mồ hôi nước mắt của những người đóng thuế. Dù ta có nghĩ thế nào đi nữa, thì những 

người ấy cũng không bao giờ được xem là người yêu nước, đối với nước Úc cũng như nước sinh đẻ của họ. Họ 

lạm dụng tính hiếu khách của đất nước nầy. Họ lạm dụng tính hiếu khách của đất nước nầy và những thứ quyền 

lợi mà họ được hưởng ở đây. Tổ tiên của họ sẽ xấu hổ vì họ, còn lâu họ mới hiểu rằng “kẻ trộm lấy mất của 

mình nhiều hơn là của người bị mất cắp”. Thế giới đang chìm như một chiếc thuyền chở khẳm, dưới sức nặng 

của những kẻ thiếu suy nghĩ và tham lam như vậy. 

 

 Nếu ta cho rằng mình có những thứ “quyền” nào đó. - “Những quyền” có được do những người chúng ta 

không biết danh tánh đã đấu tranh đạt được để bạn và tôi có thể hưởng, - thì ta cũng phải công nhận rằng không 

chỉ có chúng ta thôi mà còn những người khác nữa cũng có “quyền” luôn. Nhưng ta có hiểu vậy để cư xử cho 

phải lẽ không? Hay ta cư xử như thể cả vũ trụ có mặt chỉ để phục vụ cho ta và để ta tùy nghi xử dụng? Về điểm 

nầy chưa kể các điểm khác, chúng ta hãy nghiền ngẫm đi, làm thế ta sẽ có lợi, chúng ta may mắn không thể 

tưởng tượng nỗi khi được ở đây, còn sống và được yên lành. 

 

 Tôi xin nhắc lại, CHÚNG TA MAY MẮN KHÔNG THỂ TƯỞNG TƯỢNG NỖI KHI ĐƯỢC Ở ĐÂY, 

CÒN SỐNG VÀ ĐƯỢC YÊN LÀNH. Xương của không biết bao nhiêu ngàn người đã chôn thây dưới đáy biển 

kêu lên để chúng ta hiểu rằng ta đã được những gì ở đây và ĐỪNG BAO GIỜ QUÊN! Bạn không nghe tiếng 

kêu đó sao? Có hợp lý chăng nếu chúng ta cứ luôn luôn trông đợi có được “những quyền”, rồi phàn nàn trong 

khi những quyền đó không được dành cho ta. 

 

 Dĩ nhiên, tôi tin tưởng rất mãnh liệt và việc đứng dậy tranh đấu cho cái gì mình nghĩ là đúng, là hợp lý. 

Nhưng tranh đấu cho quyền lợi của tôi à? Tại sao tôi dám cả nghĩ rằng tôi có quyền nầy quyền nọ? Cuộc đời 
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thường tàn nhẫn vì tính không thiên vị của nó: Đã sinh ra đời ai có thể khỏi già, khỏi bệnh, khỏi khổ, khỏi chết? 

Ai đó có lần nói: “Đời là một căn bệnh chết người, không ai không chết cả.” Đối với Luật Thiên Nhiên ta có 

quyền gì? Luật người làm ra nay còn mai mất, và thường bị uốn cong bẻ quẹo để làm lợi cho những ai có thể 

mua bán nó hoặc cho những ai dính dáng đến những nơi có quyền cao chức trọng. Nhưng luật Thiên Nhiên, 

giống như trọng lực, thì kiên định, nó không ưu đãi riêng ai và cũng không thể hối lộ nó được. Một ngưòi giàu 

đi mưa cũng bị ướt như người nghèo. Của cải không làm anh ta tránh khỏi bị ướt. Hơn nữa, quan niệm “nhân 

quyền” như được long trọng viết trong Hiến Chương LHQ, tương đối mới mẻ, và rất mỏng manh yếu ớt, bị các 

chính phủ làm ngơ đi khi nào họ thấy thích hợp. Dĩ nhiên, quan niệm về nhân quyền là điều tuyệt vời, một điều 

ta phải bảo tồn, phát huy, nhưng đó chỉ là bước đầu và không có gì bảo đảm rằng nhân quyền sẽ được tôn trọng 

trên thực tế, chứ không phải trên giấy tờ thôi. Chúng ta chưa thoát khỏi những khó khăn đâu. 

 

 Một vấn đề khác xuất hiện gần đây trên sân khấu thời sự quốc tế là phong trào Nữ Quyền. Có những lời 

kêu gọi “bình quyền với nam giới” và “cùng một việc làm thì  cùng một  mức lương”, mà những ai khác công 

bằng cũng đồng ý như vậy. Vài người còn đi xa hơn, bàn về việc “bình đẳng giữa hai phái”. Nhưng đó là lập 

luận vô lý, vì đàn bà không ngang hàng với đàn ông, chẳng khác nào đàn ông ngang hàng với đàn bà, và có ai 

ngu đến nỗi tưởng tượng họ bằng nhau, giống nhau? Cứ thử để một người đàn ông mang bầu và sanh con và 

xem chuyện gì xảy ra. Họ không bình đẳng và chưa từng bao giờ như thế, vì họ khác nhau ai cũng thể thấy rõ; 

bạn chẳng cần có bằng cấp về sinh lý cơ thể học mới biết. Hơn nữa, mỗi bên trông cậy lẫn nhau. Giống người sẽ 

tiếp tục tồn tại bao lâu đi nữa nếu chỉ gồm toàn phái nam hay toàn phái nữ, hoặc nếu cả hai thôi sinh sản?  Nếu 

vậy, nhiều lắm là 100 năm nữa, loài người sẽ hoàn toàn tuyệt chủng. 

 

 Nhưng, dù không có sự bình đẳng trong Thiên Nhiên, nơi nào đã tạo ra các vật đa dạng và nhiều vẻ khác 

nhau, con người có thể cố áp dụng ý niệm bình đẳng vào sự giao tiếp với nhau. Trong quá trình lịch sử, phái nữ 

đã bị phái nam bạc đãi, đối xử bất công tàn nhẫn, chuyện nầy thường được tôn giáo đồng ý, tuy rằng ta không 

thể xem câu chuyện Adam-Eva trong Kinh Thánh đạo Do Thái Ki-Tô là hoàn toàn chịu trách nhiệm cho việc 

bạc đãi đó, bởi vì ngay cả đạo Phật, - mà theo tiêu chuẩn nào đi nữa, dẫu giữ kỷ lục là tôn giáo giác ngộ và 

khoan dung nhất trong lịch sử - cũng không phải là vô tội trong vấn đề nầy. Tôi chưa bao giờ hiểu được tại sao 

trong đạo Phật lại có sự kỳ thị đối với đàn bà, tại sao họ bị coi thua kém đàn ông. Tôi không tán thành các 

chuyện đó. Có lẽ một phần do văn hóa Ấn Độ mà đạo Phật chưa bao giờ thành công trong việc tách rời hoàn 

toàn khỏi văn hóa nầy. Vài năm trước, ở trại tỵ nạn Bataan bên Phi-Luật-Tân, tôi thành công trong việc đoàn kết 

các Phật Tử Việt, Miên, Lào (ít ra cũng giữ được vậy trong thời gian rất ngắn) ngay trước mắt những nhà giáo 

tham tàn ở đó.  

 

 Chúng tôi tổ chức một buổi lễ lớn và thành lập ủy ban hổn hợp Phật Giáo mà tôi được bầu làm chủ tịch 

vì tôi ở trại lâu hơn những người tị nạn, và cũng vì không thuộc vào ba nhóm dân đó. Cuối buổi lễ, các thành 

phần người Miên của ủy ban đến hỏi tôi là nếu cúng một số tiền nhỏ cho mỗi vị sư Lào, Miên, Việt đã đến dự lễ 

thì có được không? Tôi đáp được, miễn là quí vị cũng cúng cho các ni cô một số tiền bằng ấy.  (Có 2 ni cô Miên 

ở đó). “Ồ! Chúng tôi không có truyền thống cúng tiền cho ni-cô”. – “Này!” Tôi nói, “mấy ni cô cũng bỏ nhà 

bỏ cửa, bỏ gia đình đi tu, khác chi mấy sư? Truyền thống bắt đầu ở đâu đó, vậy chúng ta bắt đầu một truyền 

thống mới ngày hôm nay vậy.” Họ bèn bỏ đi, thảo luận vài phút, rồi trở lại nói với tôi: “Được rồi! Chúng tôi 

đồng ý.” 

 

 Chúng ta rất thích ca những bài hát buồn và tình cảm nói về người Mẹ. Này, mẹ tôi là đàn bà, còn mẹ 

bạn thì sao? Tại sao đàn ông có những ý nghĩ quá lệch lạc về đàn bà? Một mặt, họ mê say đàn bà như điên; mặt 

khác, họ xem đàn bà như cọp, không thể tin cậy được. (Thật lạ, đây là lời lẽ một kinh Phật nào đó, nói thế về 

đàn bà). Thái độ của Thánh Paul trong Tân Ước đối với phụ nữ thì ta đã biết quá rồi, không cần bàn). Đôi khi, 

có một anh chàng phải lòng một cô nàng, anh không ăn ngủ được, cứ nghĩ đến cô ta hoài, và sẽ làm bất cứ điều 

gì để lấy được cô nàng. Nhưng nếu khi thỏa mãn được sự đòi hỏi của con tim rồi, thì tình của anh có còn dài lâu 

không? Ít khi! Tình anh sẽ phai lạt, trở thành một cái gì khác, và anh thường xem vợ như một món đồ mà anh sở 

hữu, nghĩ rằng vợ phải quị lụy, phục tùnh anh.  



48 
 

 

Tôi hoàn toàn ủng hộ nhiều điểm của Phong Trào Giải Phóng Phụ Nữ, như bình quyền, lương bằng 

nhau, công việc bằng nhau, v.v… Tôi muốn thấy có nhiều phụ nữ hơn tham gia chính quyền. Nhưng vốn là đệ 

tử của Đạo…, tôi không có việc các bà cố làm cho giống đàn ông là đúng, hay ngược lại, vì tôi nghĩ chẳng cần 

phải làm vậy, mỗi phái có vai trò riêng để chu toàn, bổ túc cho nhau - nên làm vậy vì đàn bà là đàn bà, đàn ông 

là đàn ông. 

 

 Một trong những vỡ kịch, Shakespeare nói như sau: “Thành thực trước với bạn đi, rồi bạn sẽ thấy mình 

không thể không thành thực đối với bất cứ ai khác được.” Vậy, theo đó, ai lừa gạt người khác chỉ đang tự lừa 

gạt, tự dối phỉnh chính mình mà thôi. Vua, và cũng là triết gia Hy Lạp Marcus Ayrelius theo sách chép, có nói: 

“Ai làm điều gì xấu cho tôi hả? Đó là hắn làm điều xấu cho chính hắn.” 

 

 Như thế, tôi rất ủng hộ Nhân Quyền, nhưng nếu ta có lý do trông đợi hưởng các quyền ấy, trước hết, 

phải sẵn sàng cho người khác cái quyền đó. Đơn giản, phải vậy không? Nhưng đó là điều chúng ta phải đem ra 

thực hành. 
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Tang lễ 
 

 
 Hàng ngàn năm nay, cả một kỹ nghệ đã có mặt bám sống chung quanh những người sắp chết và đã chết. 

Đó là việc làm ăn thật phát đạt cho đến các linh mục, sư sãi, người lo việc chôn cất thiêu xác, người làm hòm, 

chủ nghĩa địa, người bán hoa, v.v… Các việc nầy đòi hỏi qua nhiều phí tổn đến nỗi nhiều người không thể xoay 

xở để lo cho cái chết của mình, và cả lòng tin của người dốt nát mê tín bị những kẻ trong nghề, có quyền lợi lâu 

dài khai thác và bóc lột. Người ta sẵn sàng bỏ ra món tiền khổng lồ để tang lễ được cử hành đúng theo kiểu 

truyền thống.  

 

Trong bài nầy, tôi xin bàn về giá trị và phân tích nguồn gốc của tang lễ và vấn đề xem “người chết có 

được giúp đỡ gì không?” 

 

 Thật là kinh ngạc! Những điều mê tín dị đoan ngu xuẩn vẫn được tiếp tục đời này qua đời nọ mà không 

bị tra vấn và nanh vuốt của nó không bao giờ lơi lỏng trong tâm những kẻ dốt nát. Tôi đã thấy người có học, 

hiểu đời, giàu có - trong số đó có cả những nhà kinh doanh có đầu óc thực tế - đốt những mẫu nhà, tivi, dinh thự 

có bàn ghế và người hầu hạ - tất cả đều bằng giấy và tốn kém không biết bao nhiêu là tiền, vì họ tin rằng, bằng 

cách nào đó, ngoài sự giải thích thường tình, những thân nhân chết rồi của họ, dù đang ở đâu, cũng có thể nhận 

được các thứ đó dưới hình thức dùng được. Con người có thể có học vấn cao và khôn lanh ở một vài mặt, trong 

khi lại có thể ngây thơ và khờ dại ở những mặt khác. 

 

 Mấy năm trước, khi ở Indonesia, tôi được kể về một ni-cô.  Người ta xin cô làm tang lễ hay cúng kiến 

giỗ quảy để tưởng nhớ người chết, cô thường cho biết phí tổn phải trả, cô nói: “Nếu ông/ bà muốn tôi làm lễ 

đầy đủ, tức 3 ngày 3 đêm, thì phải tốn số tiền… Nếu là 1 ngày một đêm thì tốn…” Đây đúng là khai thác sự đau 

buồn và dốt nát của người khác và chẳng có gì chắc chắn là người chết đó sẽ được hưởng tí gì từ những nghi lễ 

bịp bợm trắng trợn kia. Những người có thể giúp người chết hữu hiệu nhất - nếu có thể giúp được - là những 

người kế cận thân thiết với họ nhất khi còn sống và đã gắn bó với họ bằng tình thương mến sâu đậm. 

 

 Tôi cảm thấy cách hay nhất để may ra giúp được người chết là không phải tiêu những món tiền khổng lồ 

vào lễ nghi mà chẳng ai hiểu rõ (hay nếu ai có hiểu cũng không thấy họ giải thích), mà là ngồi yên lặng, tỉnh 

tâm nơi nào đó trước kia có những thời kỳ hạnh phúc bên người quá cố, rồi nghĩ một cách tích cực đến họ với 

tình thương và thiện ý. 

 

 Mấy năm gần đây, ở phương Tây người ta có thực hiện những cuộc nghiên cứu khách quan có tư liệu 

dẫn chứng, về rất nhiều trường hợp những người qua khám nghiệm được tuyên bố đã chết - nghĩa là không thấy 

mạch nhẩy, hơi thở hay não điện đồ - nhưng khi sống lại đã kể những kinh nghiệm “sau khi chết” hay “ra khỏi 

xác”. Cuộc nghiên cứu ấy có vẻ cho thấy rằng thực sự đời sống có thể, và quả thực vẫn còn tiếp diễn sau cái 

chết của thân xác. 

 

 Khi được phỏng vấn, hỏi, những người có quá trình văn hóa và tôn giáo khác nhau mà đã trải qua những 

kinh nghiệm “bên ngoài thân xác của mình” đều trả lời một số điểm căn bản khác nhau, họ nói rằng tâm trí, ý 

thức, hoặc tâm linh - gọi là thứ nào cũng được - đã tự lìa khỏi cái thân xác, không còn một tí dấu hiệu nào của 

sự sống, và tựa như lơ lững trên cái xác ấy, trong khi đó, họ vẫn nghe và thấy những gì xảy ra tại đó; tuy có thể 

nghe thấy như thế, nhưng không ai thấy hay nghe được nó. Về sau, khi xác đã sống lại, - bằng cái gì đó chứ 

không chỉ do sự cố gắng của những người làm hô hấp nhân tạo - thì các người chết hụt đó có thể thuật lại cái gì 

đã xảy ra; nếu đã chết ở nhà thương, chẳng hạn, thì họ có thể thuật lại về việc nhân viên nhà thương ra sức làm 

sống lại cái xác, họ có thể kể ai đã nói gì, ai đã làm gì; họ có thể kể lại việc bà con đang đau đớn đợi chờ bên 
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ngoài, v.v… Tất cả các chuyện kể lại đó có thể kiểm chứng là đúng. Họ cũng nói đến một cảm giác vô cùng an 

bình ngay khi thoát ra khỏi xác, và nói đến việc gặp một thứ “ánh sáng rực rỡ” mà vài người trong số họ, với 

quá trình tôn giáo riêng biệt, gọi là “thiên thần”, và họ cảm nhận được tình thương và sự ân cần, nhiệt tình vô 

cùng lớn đến với họ từ ánh sáng đó. Họ “biết” hay “cảm thấy” rằng họ phải trở về với thân xác và “thức dậy”, 

rằng họ chưa đến lúc chết. Trong vài trường hợp, có sự ngần ngại không muốn trở về, nhất là cái xác đã bị tan 

nát vì tai nạn, hay nếu thân xác đau đớn vì bệnh ung thư hay một nan y nào khác. Tuy nhiên, họ trở về. Nhưng 

kinh nghiệm chết tạo cho họ hai kết quả: Một là nay họ thấy rất rõ sự quan trọng của việc sống, chấp nhận đời 

dù đời có ra sao. Hai là biết một cách dễ dàng ra sao rồi họ không còn sợ chết lại - vì họ biết chẳng có gì ghê 

gớm xảy ra cho họ ở phía bên kia cả. 

 

 Tất cả những chuyện đó không đủ là chứng cớ cho khoa học kết luận về sự hiện hữu hay sự nối tiếp của 

đời sống sau khi chết, nhưng chắc chắn những chuyện đó phải làm cho người ta có đầu óc rộng mở hơn đối với 

khả năng có thể nếu không nói là việc khả dĩ có đời sau, và làm cho họ không bao giờ còn quyết đoán rằng 

không thể có đời sau. 

 

 Giả sử - xin chỉ giả sử thôi - rằng sau khi chết, sự sống vẫn tiếp diễn, ít ra như các trường hợp kể trên, 

thế thì có cách gì giúp đỡ người đã chết không, và giúp như thế nào? Đây, những người trải qua cái chết và trở 

về để thuật lại, nói họ đã thấy và nghe được những việc đang xảy ra ở “cõi đời nầy”, trong khi người sống ở đây 

không thể sống hay nghe họ. Điều nầy có tính cách một chiều. 

 

 Ngày nay, như một phần nghi thức trong tang lễ của những nền văn hóa Trung Hoa, người ta cúng cho 

người chết nhiều món gồm thức ăn, đồ uống, v.v… những món mà người chết không tài nào ăn uống được vì họ 

không có thân thể bằng xương bằng thịt. Sau buổi lễ, đồ ăn vẫn còn nguyên vẹn.  

 

Cúng như thế có vô ích không? Không! Ta không thể nói là vô ích. Nếu cái thần thức hay vong linh 

người chết còn gần đó, chưa đi xa trên con đường của họ, mặc dù vong linh không thể ăn uống các vật phẩm 

cúng kiếng cho họ, vong linh ấy cũng vui mừng và được an ủi khi thấy các thức cúng đã được dâng cho mình 

bởi những thân nhân, bè bạn đã từng yêu thương mình và hết lòng với mình. Và niềm vui dấy lên đó biết đâu có 

thể giúp vong linh ấy vượt ra khỏi hoàn cảnh khốn khó nào đó ở phía bên kia, và khuyến khích vong linh tiêp 

tục đi. Nếu cách thức như thế mà không thể giúp được vong linh thì việc cũng không vô ích miễn là được cúng 

với lòng thành. Hành động dâng cúng cái gì đó với ý muốn làm lợi cho kẻ khác, có ảnh hưởng ngay lập tức cho 

chính tâm của người dâng tặng. Do đó, với cách dâng tặng như vậy là chẳng mất mát bao nhiêu mà còn có thể 

được lợi rất nhiều. 

 

 Vì vong linh còn phảng phất gần đó một khoảng thời gian sau khi chết, - thuộc cõi trung ẩm, tức còn 

ngỡ ngàng, chưa biết đi đâu, chưa biết làm gì - nên việc giảng Pháp rất quan trọng và tang lễ không nên thiếu 

phần thuyết Pháp. Tiếc rằng phần này thường bị gạt đi, nên chi mục đích chính của tang lễ bị chểnh mảng và 

thiếu sót. Dù vong linh không còn ở gần đó nữa, đã đi xa rồi nhưng Pháp cũng được nên giảng cho người sống, 

để họ có thể từ dịp đau buồn nầy học được những điều ích lợi cho chính đời mình. 

 

 Trong vài trường hợp, người ta chết quá nhanh và đột ngột đến nỗi họ không nhận ra mình đã chết rồi và 

nghĩ rằng mình còn sống, họ đâm ra hoang mang không hiểu tại sao không ai lắng nghe hay thấy mình cả. Họ 

có thể tiếp tục ở trạng thái ấy bao lâu? Không ai biết! Nhưng đôi khi cũng cần có ai đó nói cho họ biết tình trạng 

của họ và khuyên họ đừng nên ở đây nữa mà nên tiếp tục đi. Đó là lý do tại sao người Tây Tạng, khi có ai chết, 

thì khiêng xác đó ra khỏi nhà, và nói, chẳng hạn: “Nhà người chết rồi, vậy hãy đi chỗ khác. Đừng trở về, chúng 

tôi không muốn nhà người nữa. Hãy tiếp tục cuộc hành trình của mình.” Bị đuổi hả? Phải! Nếu hiểu theo một 

cách nào đó, thì đúng vậy! Nhưng đó là cách giúp cho vong linh bỏ mọi thèm khát, mọi luyến ái, còn lảng vảng 

quanh gia đình, bạn bè hay những nơi quen thuộc, và để cho vong linh chóng tới giai đoạn kế tiếp trong cuộc 

hành hương của mình. 

 



51 
 

 Một lần nọ, tại trại tỵ nạn Phi Luật Tân, nơi tôi từng ở trước đây, có một gia đình đến tìm tôi, yêu cầu tôi 

theo họ về nơi trú ngụ của họ. Đến nơi, họ kể rằng, người em gái bị chết đuối hai tuần trước trong một con suối 

gần đấy. Họ cảm thấy cô ta trở về mỗi đêm, vì căn phòng trở lạnh đột ngột làm cho họ sợ. Tôi khuyên đừng sợ, 

nói đó là vì cô ta trở về xin họ an ủi và trấn an. Do đó, khi lần sau họ cảm thấy có cô ta về, họ nên giải thích với 

cô: “Em ơi! Anh chị thương em lắm! Nhưng bây giờ em không còn thuộc về cõi đời nầy nữa, vậy em đừng trở 

về làm chi. Em phải tiếp tục cuộc hành trình của mình, chẳng khác chi anh chị phải theo cuộc hành trình của 

anh chị. Thôi! Đi đi!”  

 

Lần sau, họ cảm thấy sự hiện diện của cô, họ nói như thế, và sau đó chẳng bao giờ họ còn cảm thấy cô 

về nữa. 

 

 Hiện tượng những căn nhà bị lai vãng như thế có thể được giải thích rằng đó là do sự luyến ái thái quá 

của một số người nào đó khi còn sống với gia đình, bạn bè hay những nơi chốn quen thuộc. Khi chết rồi, sự 

luyến ái đó tác động thành một nghiệp lực để giữ họ “dính chặt” với người và vật mà họ đã ưa thích. Thấy, 

nghe, cố giao tiếp mà không ai thấy hay nghe mình thì đó là một tình trạng khốn khổ, và thuật xua ma đuổi tà 

thường phải được dùng để “gỡ” kẻ đã luyến ái, chấp quá chặt như thế. 

 

 Tuy nhiên, người ta gán cho thuật nầy quá nhiều tính cách bí ẩn và mê tín dị đoan cho nên đã bị che kín 

lấp đi. Do đó, nhiều người đâm ra nghi ngờ, sợ hãi, ghê tởm nó. Nhưng ở các trang trước, tôi vừa nói về thuật 

đó, về chuyện thực hành theo cách đơn giản, ai cũng làm được, bỏ hết các yếu tố thuộc về ma thuật và những lễ 

bái lố lăng. 

 

 Về việc đốt nhà và những thứ khác bằng giấy thì kẻ duy nhất có lợi là những nhà suất các thứ ấy. Việc 

đốt vàng mã nầy có nguồn gốc ra sao, tôi không biết. Nhưng một lần tôi nghe câu chuyện ngắn kể về những 

người buôn bán giấy, nhân lúc kỹ nghệ giấy bị giao động mạnh do ảnh hưởng nền kinh tế suy thoái, đã họp 

nhau để bàn luận cách đối phó ra sao. Cuối cùng, một người trong bọn họ đưa ra cái ý kiến thật hay. Đó là làm 

những thứ mẫu giấy như nhà, dinh thự, người, các vật khác, rồi mở một chiến dịch quảng cáo truyền ra cho 

công chúng cái tư tưởng rằng để có hiếu, thì nên đốt những thứ ấy ngõ hầu thân nhân đã chết của họ ở bên kia 

có thể hưởng các thứ đó dưới hình thức đồ thực. Dần dà, những kẻ buôn bán giấy đã có thể lén lút đưa được hẳn 

cái tư tưởng kỳ cục đó vào xã hội của những người hiếu thảo, và kỹ nghệ giấy phát đạt trở lại. Ngày nay, nhiều 

người theo phong tục nầy không phải vì lòng hiếu thảo, nhưng vì làm y theo truyền thống vì sợ nếu không làm 

thì người ta sẽ nói cho. Truyền thống không dễ bị tiêu diệt. 

 

 Hãy cứu giúp thân nhân quá cố của bạn. Đừng chỉ kêu kẻ khác tới, trả tiền để họ làm giùm. Dù sao đi 

nữa, họ không có giây liên hệ chặt chẽ nào với người chết của bạn và có thể hành lễ chẳng mấy thành tâm. Tất 

cả những gì cần làm thì chính bạn có thể tự làm. Đừng nghĩ rằng sư, thầy cúng được đặc biệt chỉ định làm 

những việc nầy, hay họ là những thuật sĩ có thể làm được những việc mà bạn không thể làm. Bổn phận của 

những vị sư là truyền dạy Pháp, không phải là những lễ bái lố lăng, vô nghĩa, gạt gẫm thiên hạ. Nếu giảng dạy 

Pháp trong buổi tang lễ, như thế là sư đã làm tròn bổn phận của mình. Nhưng nếu ông ta không giảng thì buổi lễ 

không có giá trị, và cả cái mớ lễ nghi đó chỉ là thuật kiếm chác của thầy cúng mà thôi. Và nếu ta để cho những 

việc đó kéo dài, mà chẳng làm gì để chận đứng hay làm giảm đà đi xuống của tình trạng đó, thì có thể chẳng 

bao lâu nữa, ta phải làm ma chay cho chính Phật Giáo. 

 

 Ta có thể làm gì bây giờ? 

 Đây, một việc có thể làm là các sư, ni nên được yêu cầu và buộc phải giảng Pháp, chứ không được để 

cho yên thân, qua mặt với chỉ môt việc tụng kinh và làm những nghi thức mà thôi. 
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Tôn giáo đã  

thất bại chưa? 

 
 

 

 Thế giới ngày nay đã lâm vào cảnh bi đát chưa từng có. Lòng tham của Loài Người vô bờ bến và đang 

đẩy chúng ta lảo đảo đến cạnh hủy diệt, mà không tự biết rằng mình còn giữ thăng bằng được bao lâu hay là rồi 

sẽ rơi xuống vực thẳm. 

 

 Tôn giáo mang các giải đáp cho vấn đề của chúng ta - thậm chí cho vấn đề trọng đại nhất như: “Hiện 

hữu hay không hiện hữu”. Trong khi tôn giáo chủ trương sống thánh thiện và lành mạnh để làm kim chỉ nam 

cho chúng ta theo đó mà sống, nhưng tại sao trên thế giới hiện nay vẫn chưa có hòa bình? Câu hỏi nầy phải 

được nêu lên, và chúng ta phải hỏi một cách thành thật và mạnh dạn: Tôn giáo đã thất bại chưa? 

 

 Và tôi trả lời rằng: “Chưa! Tôn giáo chưa thất bại, chính con người đã thất bại vì họ không ứng dụng 

Tôn giáo vào cuộc sống của họ.”  

 

Thật là lạ lùng, biết bao người nghĩ rằng tôn giáo chỉ cần nhớ vào những ngày “đặc biệt”, như ngày 

Noel, ngày Phật Đản, ngày đám cưới, đám tang v.v… và khi những ngày “đặc biệt” qua rồi, thì Tôn Giáo được 

cất vào tủ chung với những bộ quần áo đẹp nhất, và nằm đó chờ đến ngày “đặc biệt” kế tiếp. Hoặc là họ nghĩ 

rằng Tôn Giáo chỉ được dành riêng cho những người ở trong chùa hay tu viện; họ cũng không nghĩ Tôn Giáo là 

của họ nữa. Cho nên Tôn Giáo đã trở thành một cái gì “đặc biệt” mà không phải là một cái gì để chúng ta theo 

đó mà sống. 

 

 Xin phép cho tôi nói với quí vị tôi nghĩ về Tôn Giáo. Tôi nghĩ Tôn Giáo chẳng có gì “đặc biệt” cả mà lại 

là một cái gì tầm thường, rất tầm thưòng, như mọi sự việc hằng ngày. Nhưng khi tôi nói tầm thường, không có 

nghĩa là nó vô dụng hay không quan trọng; ngược lại ý tôi muốn nói là “tầm thường” như không khí và nước 

vậy; giả sử chúng ta thiếu những thứ ấy, chúng ta sẽ chết trong chốc lát. Tôn giáo, cũng “tầm thường” và quan 

trọng như vậy trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta; nó quan trọng là vì nó tầm thường; nó tầm thường là vì 

nó quan trọng; nó cần thiết về mặt tinh thần cũng như các quan hệ qua lại giữa chúng ta và mọi người xung 

quanh. Thật là một điều bất hạnh vì nhiều người ngày nay cho rằng Tôn Giáo đã lỗi thời, chỉ đáng được dành 

cho những cụ bà tay lần xâu chuỗi mà thôi. Thật là bậy chưa từng có. Tôn Giáo là khoa học để sống và để sống 

lành mạnh. 

 

 Chúng ta sống phải nhờ đến những người xung quanh, phải vậy không? Ở trên đời nầy có ai không nhờ 

đến những người khác? Có người nào sống biệt lập không? Thậm chí những người giầu nhất, có thế lực nhất 

cũng phải sống nhờ những người khác; đúng ra, những người nầy lại cần nhờ đến những người khác nhiều hơn 

so với những người nghèo, vì đa số những người nầy họ chưa từng tự tay rửa một cái tách, hay đánh bóng một 

đôi giày của mình. Điều nầy có nghĩa là chúng ta và những người khác có một mối quan hệ với nhau qua sự tiếp 

xúc, và nhờ vả đến họ. Cho nên chúng ta có nhiều quan hệ hơn chúng ta tưởng. Và do mối quan hệ chúng ta với 

họ, chúng ta cần đến Tôn Giáo, để cho cuộc sống chung được hòa bình và hạnh phúc, đối xử công bằng và 

thương yêu lẫn nhau. Không có Tôn Giáo - tức là không có CÔNG LÝ hay CHÍNH NGHĨA - trong việc đối xử 

với nhau thì nghi kị, sợ hãi, tham lam và thù hận rất dễ dàng len lỏi vào tâm của chúng ta, và đưa đến thói lừa 

lọc, gạt gẫm, bóc lột, hành hạ, hung hãn và chiến tranh, vì chiến tranh bắt nguồn từ tâm hồn vắng bóng Tôn 

Giáo; nếu trong tâm chúng ta có Tôn Giáo thì sẽ không có chiến tranh. 

 

 Thật vô ích nếu chỉ ngồi ì đó mà nhìn máy giặt hay máy hút bụi, chờ cho máy làm việc, bởi máy sẽ 

chẳng bao giờ tự hoạt động: Chúng ta phải ra tay điều khiển, máy mới làm việc. Và Tôn Giáo cũng vậy: mình 

phải hành trì nó! Tôn Giáo không phải là một mớ lý thuyết, giáo điều hay niềm tin - những món đồ trong viện 
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bảo tàng: sách cổ, đá cổ, xương khô - mà phải là một kinh nghiệm sống động. Và cũng không gì là mê tín, 

huyền bí hay phép lạ cả. 

 

 Chúng ta đã nhầm chỗ từ lúc bắt đầu; đầu óc chúng ta hay ở trên mây, mơ tưởng về Thiên Đàng, Giác 

Ngộ, Niết Bàn, v.v…Chúng ta giống như những người muốn xây dựng một căn nhà mà, tưởng rằng có thể xây 

từ nóc và không nghĩ gì về nền móng cả. Sao mà cất thành căn nhà được? Chúng ta chỉ quan tâm đến hoa và 

quả, chứ không lưu ý đến hạt giống và gốc rễ. Do đó, chẳng trách chúng ta đã lầm lẫn, và nhảy từ Tôn Giáo nầy 

qua Tôn Giáo khác, tưởng rằng đổi một cái tên là có thể tự thay đổi được gì chăng? - À! Có thể thay đổi chứ, 

một thay đổi tiêu cực: Nó làm con người đần hơn; làm cho họ xa cách Chân Lý hơn, xa cách Tôn Giáo chân 

chính ở ngay trong tâm họ, nó đã ở ngay trong tâm họ lúc ban đầu và sẽ mãi mãi ở đấy, nhưng rất tiếc họ không 

thấy được.  

 

Người ta nghĩ rằng họ sùng đạo chỉ qua cách xưng hô là “Phật Tử”, “Ki Tô Hữu”, “tên này” hay “tên 

nọ” và qua sự tin vào một vài điều nào đó. Họ chỉ tự dối mình họ thôi.  

 

 Tôn Giáo không phải là chuyện “tin” mà phải sống ra làm sao, và cũng không cần một cái tên gì hết. 

Nếu một người sống theo lẽ đạo thì sẽ thấy rằng tên chỉ là cái gì bên ngoài và không cần thiết. 

 

 Chúng ta không biết Tôn Giáo chân chính là gì bởi chúng ta đã bị điều kiện hóa từ lúc ra đời. - Không! 

Còn trước đó nữa; trong kiếp nầy chúng ta đã điều kiện hóa từ lúc thụ thai, và trong khi còn nằm trong bụng mẹ 

(tôi không đủ tư cách để nói về những gì đã có trong kiếp trước, hay kiếp sau, bởi tôi không có bằng chứng về 

điều đó, nhưng chỉ dựa trên ý kiến cá nhân, ý kiến nầy không giúp được gì cho những ai đang tìm chân lý). Nếu 

chúng ta hiểu được ít nhiều về (việc mình bị điều kiện hóa), thì vấn đề tự do ý chí không cần phải bàn đến bởi vì 

nếu ai đó sống trong phạm vi điều kiện hóa của mình và hành xử theo cách ấy làm sao ý chí có thể tự do được? 

Nền giáo dục chúng ta tiếp thu - hay phải nói là chịu đựng và chúng ta đã trải qua - ở trường học, cao đẳng và 

đại học - đóng một vai trò rất lớn trong việc điều kiện hóa chúng ta. Chúng ta có nhận thức về điểm này không? 

Tâm trí chúng ta nhồi nhét đầy nhựng dữ kiện, và hình ảnh bởi những người khác; chúng ta buộc phải nuốt mớ 

kiến thức tựa như gà được vỗ béo trong trại chăn nuôi để cung ứng cho thị trường; nói một cách khác, chúng ta 

đã bị nhồi sọ! Nhưng chúng ta tự mình hiểu được bao nhiêu? 

 

 Những gì viết ra đây bạn có thể hiểu được. - cái nầy dễ - nhưng bạn có hiểu nó sâu trong thâm tâm của 

mình, và bạn có thể sống theo hiểu biết của mình được không? Đây là dịp lấy lửa thử vàng; đây là cái làm cho 

chúng ta sống theo lẽ Đạo, chứ không chỉ đến chùa hay nhà thờ quì lạy và cầu nguyện, rồi thỉnh thoảng bỏ chút 

tiền vào thùng quyên góp. 

 

 Hệ thống giáo dục đã làm hại, bóp méo, nhồi sọ chúng ta và làm cho chúng ta tin rằng chỉ có kiến thức 

đã nhồi nhét mới là phần giáo dục có giá trị mà thôi! Cho nên những mảnh bằng được coi là tối quan trọng, còn 

con người ra sao thì không còn là vấn đề nữa. Văn bằng là quan trọng hơn tất cả. Như vậy, chúng ta trở thành 

người giấy rồi, phải không? Đâu phải chỉ vì một người học đại học, và ra trường với xấp bằng cấp là dấu chứng 

của sự khôn ngoan và một người khác không học đại học và không có văn bằng, không có nghĩa rằng người đó 

là kẻ dốt! 

 

 Theo tôi được biết, Đức Phật không có bằng gì cả, như vậy chúng ta có thể vì thế mà coi Ngài là một kẻ 

vô học, cục mịch hay sao? Chúng ta đã bị đảo điên khi đánh giá cuộc sống như vậy!  

 

Ngày nay, nếu có một vị Phật giáng thế, có người  sẽ đến hỏi về “lý lịch học vấn” của Ngài, và muốn 

biết Ngài đã có văn bằng nào; nếu Ngài không có bằng tiến sĩ, họ sẽ sửng sốt: “Cái gì? Không có bằng tiến sĩ 

hả? Làm gì ông Phật có bằng tiến sĩ? Không thể được!” 

 



54 
 

 Trong mấy năm vừa qua, cuộc sống đã trôi đi thật nhanh, và ngày càng trở nên rất phức tạp, và chúng ta 

cũng trở thành quá lõi đời (theo định nghĩa của từ nầy trong tự điển là đã học hỏi các mánh khóe của thế gian, 

và đã đánh mất tâm hồn nhiên, chất phác, cho nên không có gì đáng lấy làm hãnh diện); nền giáo dục đã hầu 

như đã dẫn dắt chúng ta đến mức diệt vong; họ dạy chúng ta suy nghĩ những gì chứ không phải nên suy nghĩ 

như thế nào. Nhưng chúng ta có vì vậy mà hạnh phúc không? Tình trạng của xã hội cho chúng ta thấy rõ là 

chúng ta không có hạnh phúc. Vâng, nền giáo dục đào tạo chúng ta thành những nhà chuyên môn, và như vậy, 

chỉ làm cho chúng ta trở nên hẹp hòi. 

 

 Vâng, nền giáo dục un đúc chúng ta thành những người có hiệu năng, chất lượng nhưng cũng thường 

làm cho chúng ta trở thành nhẫn tâm với khả năng đó. Chúng ta đã đánh mất sự nhạy cảm của mình, điều nầy 

không bao giờ được khuyến khích, hay vun bồi; chúng ta đã trở thành người máy, chỉ biết làm việc cho những 

gì đã được dạy bảo, chứ không phải bằng những gì mình đã học hỏi được. Họ đã dạy cho chúng ta để được 

thành công, thành Số Một, thành Nhân Vật Gì đó, và những thứ nầy vẫn là mục tiêu của cuộc đời, cho nên bất 

cứ cái gì cũng sẽ không thể ngăn cản chúng ta đạt được những mục tiêu ấy; nếu đạt được rồi thì chúng ta lại sẽ 

có một cái gì đó để mà phải giữ và bảo vệ, cho nên nỗi lo sợ, sự xung đột và đấu tranh cứ tiếp diễn không 

ngừng.  

 

 Nhưng chúng ta có hạnh phúc không? 

 Làm sao chúng ta có thể có hạnh phúc được? 

 Thật ra, chúng ta càng khốn khó hơn dù chúng ta đã ngụy trang sự thực nầy bằng nhiều cách, cố gắng 

giấu giếm sự bất mãn bằng cách theo đuổi những thú vui và lợi lộc vật chất, làm ra vẻ như đang có hạnh phúc 

vậy. Chúng ta có những ý nghĩ cố định về hạnh phúc; chúng ta đã được uốn nắn theo ước định để nghĩ rằng 

hạnh phúc là sự thành công theo cái nhìn của xã hội, trở thành số Một và tậu được các món đồ đẹp đẽ mà những 

công ty sản xuất lớn và chính phủ muốn chúng ta sở hữu - và trả tiền để mua sắm. Không! Hạnh phúc không 

đến từ những thứ nầy. Thật ra, tìm hạnh phúc bằng đường lối nầy chỉ làm chúng ta càng thêm đau khổ mà thôi! 

Người ta sẽ làm bất cứ sự kinh khủng nào để tìm kiếm hạnh phúc. Nhiều người trong suốt đời không theo Đạo 

nào cả. Ý tôi muốn nói đến “nhãn hiệu Tôn Giáo” như “Phật Giáo” hay là “Ky Tô Giáo” vì những cái nhãn như 

vậy thường chỉ là cái vỏ trống, không chất lượng bên trong, nhãn hiệu nầy thay thế cho Tôn Giáo chân chính, 

thứ Tôn Giáo được thể hiện bằng cuộc sống ngay thẳng, và biết chăm lo cho người khác, chứ không chỉ nghĩ 

cho chính mình. 

 

 Tâm trí của chúng ta đây nghẹt những thứ mà người khác đã nói hay dạy; chúng ta không thấy được vạn 

vật đơn thuần xung quanh chúng ta. Cái đẹp và cái tuyệt vời không ở đâu xa, mà chính  những cái nầy chúng ta 

rất cần phải tiếp xúc, bởi vì không nhìn thấy những vật dễ thương nầy - những vật dễ thương của thiên nhiên 

chứ không chỉ những cái dễ thương do con người tạo ra bên cạnh những cái xấu xa của họ, - chúng ta sẽ cảm 

thấy mất mát, bị tách khỏi những cái toàn thể của Cuộc Đời, một cái gì - Một cái gì  to tát - đang mất đi, không 

có cái gì khác thay thế được, dù chúng ta tìm kiếm đến độ muốn phát điên. Chúng ta chỉ cần lùi lại để thưởng 

thức giá trị của những điều vui đơn giản nhưng sâu sắc bên trong cuộc sống xung quanh chúng ta - để ngắm 

nhìn với niềm cảm nhận sự kỳ diệu tuyệt vời, một chú nhện cần cù siêng năng giăng chiếc lưới chằng chịt, 

những chị chim xây tổ cất sào, những hình hài và màu sắc tuyệt mỹ của các em côn trùng, mỗi sinh vật hoàn tất 

vai trò nhỏ bé của mình; để cảm nhận sức mạnh tiềm tàng của thiên nhiên đang làm cho hạt giống nẩy mầm, 

đâm chồi, mọc rễ trong giai đoạn đầu để trở thành một đại thụ, để nếm vị ngọt của quả trái trông thật hấp dẫn, 

v.v… mà hoàn toàn không phải dùng đến những lý thuyết nhỏ bé của con người để giải thích, hay qui tất cả cho 

một quyền năng siêu nhiên nào đó. Thật tuyệt vời làm sao khi để - qua một bên cái học từ chương trong một 

khoảnh khắc, để đứng lùi lại nhìn kinh ngạc trước những kỳ công của cuộc sống quanh ta, để nhận biết chúng ta 

là một phần tử trong đó. Đây là chính tri kiến Hợp Nhất, tri kiến nhận biết tất cả liên hệ với nhau. 

 

 Và từ tri kiến nầy nảy sinh ra Tôn Giáo; chúng ta bắt đầu biết sống đạo hạnh, chăm lo không gây tổn hại 

cho bất cứ một cái gì, nếu có thể được, không hủy hoại bất cứ cái gì một cách không cần thiết, sống đầy tình 

thương, sống với cảm quan thán phục đến độ nín thở. Nếu chúng ta không quá ư lõi đời và tự mãn về kiến thức 
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được nhồi nhét do người khác, thì chúng ta thông cảm thấy hổ thẹn để cúi đầu và cảm thông với Đất Mẹ Nhân 

Từ để nuôi sống chúng ta và muôn loài khác mà Đất chẳng hề trách móc than văn. Có lẽ chúng ta sẽ chia xẻ với 

nhau mộ cách hài hòa trong tinh thần tương thân tương ái, và sẽ nói lên những cái đẹp của sự sống để mọi người 

cùng nhau vui hưởng. Thiên đàng là đây, nếu chúng ta muốn. Giác Ngộ nằm trong tâm của tất cả chúng ta, chỉ 

cần biểu lộ nó ra mà thôi, và sống một lối sống Giác Ngộ - Càng làm như vậy thì tâm chúng ta càng mở rộng và 

cho mọi người khác - chúng ta sẽ càng trở nên giác ngộ hơn. 

 

 Điều nầy có gì là huyền bí đâu! 

 

 

 

 

 
Không cần phải  

đi tìm Chân Lý; 

 

Chỉ cần dẹp bỏ những niềm tin  

không căn cứ 

 

 

 

 
(Trích “The Faithfull Mind”  

của Thiền Sư Seng Te’an.  

Do Tony Prince dịch từ Hán văn) 
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Chúng ta đã  

kế thừa những gì? 

 
 

 

 Có khi nào bạn nghĩ chúng ta đã kế thừa từ những người khác bao nhiêu không? Tôi không muốn nói về 

nhà cửa, đất đai, tiền bạc hoặc những vật gia truyền, mà muốn nói về những tình trạng hiện nay của nền văn 

minh ngày nay mà những người thời trước - một số chúng ta biết, đa số chúng ta không biết - đã tạo dựng và 

làm nên; về mặt trái của vấn đề nầy - vì sự việc gì ít lắm cũng có hai mặt, và nhiều khi có nhiều mặt hơn nữa - 

là việc làm khô cạn các tài nguyên thiên nhiên, ô nhiễm không khí, đất đai và nước đã tiếp diễn từ lúc Con 

Người có mặt trên quả Địa Cầu. Chúng ta cũng đã kế thừa luôn cả những điều nầy. Rồi đến văn hóa và ngôn 

ngữ của loài người mà chúng ta đã được sanh trưởng đó và trở thành “của chúng ta” - không do chúng ta lựa 

chọn, mà y như bú sữa mẹ vậy - một cách tự động, không hỏi han gì cả.  

 

 Không có một ai trong chúng ta đã sáng tạo ra môt mẫu tự nào, và chúng ta cũng không biết ai đã sáng 

chế ra. Nhưng chúng ta dùng những chữ do những mẫu tự ấy ráp thành - mẫu tự và chữ của người khác - không 

suy nghĩ và cứ cho đó là của chúng ta.  

 

 Chúng ta đã mắc nợ đối với những người đi trước chúng ta rất nhiều. 

 

 Có lần tôi đã đọc một câu truyện về một bộ lạc sống không có chữ viết. Tuy không chữ viết, nhưng họ 

thấy cũng không thiếu sót gì. So với chúng ta thì chúng ta sẽ cảm thấy thiếu nếu bất chợt chữ viết của chúng ta 

bị tước đoạt đi. Họ rất khéo léo trong xử dụng văn nói, - duy chỉ có một người, khi ra đời ông bị câm và điếc. 

Ông ta còn bị mất nhiều hơn so với người cùng cảnh ngộ thời nay. Người thời nay được dạy học và “đánh vần 

với những dấu hiệu chấm nổi bằng đầu ngón tay”. Không nói, nghe được, không có chữ viết, ông không những 

bị ngăn cách với mọi người trong việc truyền thông, mà còn không học được kiến thức tích tụ vào thời đó - 

những cái mà ta coi như chuyện đương nhiên. 

 

 Những thứ khác chúng ta thừa hưởng là tín điều Tôn Giáo và ý niệm về cuộc-sống-sau-khi-chết. Thượng 

Đế, Thiên Đàng, Địa Ngục, v.v… Nếu không ai bảo chúng ta những vấn đề nầy, hoặc nếu chúng ta không học 

được từ đâu đó, thì liệu chúng ta có được những ý niệm và niềm tin nầy không? Khi thấy con người hay sinh vật 

chết đi, chúng ta có thể tò mò muốn biết sau khi chết chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng mọi người trong chúng ta đây 

khó có thể tự đề ra một triết thuyết đầy đủ về các vấn đề trên. Nhưng điểm nầy được hình thành trong một thời 

gian lâu dài, hoặc kết quả của một số cá nhân có “thiên phú” sau khi thâm ngộ giác sâu. Nhưng đa số, chúng ta 

chỉ tiếp nhận những niềm tin để lại của gia đình hay văn hóa. Nó là một phần của quá trình uốn nắn điều kiện 

hóa từ lúc chúng ta chào đời. 

 

 Ngày nay, trên Thế Giới có nhiều Tôn Giáo và triết thuyết khác nhau, một số có quan điểm trùng nhau 

và môt vài điểm không đồng ý với nhau, như Đạo Do Thái và Đạo Hồi, trong khi lại có những Tôn Giáo so với 

các tôn giáo khác, có nhiều dị biệt hơn là những điểm tương đồng, nhu Ki-Tô Giáo và Ấn Giáo. Không có tôn 

giáo nào đã thành công trong việc chứng minh, vượt hẳn mọi nghi ngờ, những gì họ cho là chân lý là đúng. 

Chính vì thế, xung đột về tôn giáo đã tiếp diễn xưa nay trong lịch sử loài người, từ lúc (hay là trước thời) vua Ai 

Cập Pharoah Aknaten, người đầu tiên đưa ra Thuyết Nhất Thần vào Thế kỷ 15 trước Tây Lịch cho đến nay, 

không có ai không bị ảnh hưởng bởi thuyết nầy, cho dù chúng ta tự gán cho mình một cái tên gì đi nữa. Chúng 

ta không cần phải sống ở Ấn Độ, nơi mà người Sikh giết người Ấn, người Ấn giết người Hồi Giáo; hay ở Li-

Băng, nơi người Hồi Giáo và người Ky-Tô Giáo chém giết lẫn nhau; hoặc ở Ái Nhĩ Lan, nơi ngưòi Thiên Chúa 

giáo giết người Tin Lành. Cơn điên tôn giáo có thể đến với chúng ta, dù chúng ta sống ở đâu đi nữa, vì thế giới 

ngày nay đã thu nhỏ lại và không một ai có thể sống riêng biệt được nữa. Ngày nay, chúng ta cùng chịu cái 
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Nghiệp Chung của Thế Giới nhiều hơn hồi trước. Những trái bom của bọn khủng bố giết hại nhiều người ngoài 

cuộc vô tội tại những nơi xa xôi không phải là quốc gia của bọn họ. Thật lạ lùng sao nhiều người trong bọn nầy 

tự xưng là người rất mộ đạo. Sự cuồng tín đã không chết với cuộc chiến tôn giáo Thập Tự Quân nhưng nọc độc 

của nó vẫn còn đó. 

 

 Không phải kỳ lạ và mâu thuẫn quái gở hay sao, khi ta thấy bao nhiêu người có thể thù hận và giết hại 

trên danh nghĩa của tôn giáo? Chắc chắn không có một tôn giáo nào dạy bất cứ ai làm việc đó. Ngược lại, tôn 

giáo nào cũng khuyến khích người ta chung sống hòa bình. Thế tại sao ngày nay, khi khả năng nằm trong tầm 

tay bất cứ của bất cứ người nào đó giữ vững và thi hành những giáo lý, thì chúng ta lại thấy trên thế giới bao 

nhiêu tranh chấp tôn giáo. Thật là một điều bí ẩn vĩ đại. 

 

 Đúng, người ta đều có thể học hỏi về tôn giáo của mình - và học hỏi về tôn giáo bạn nữa - dễ hơn so với 

những thời kỳ trước, vì số người biết đọc biết viết gia tăng, phương tiện truyền thông đa dạng, giao thông dễ 

dàng hơn, v.v… Nhưng như vậy, không có nghĩa là mọi người chụp lấy cơ hội để học hỏi, đúng không? Một số 

nhỏ thì có, nhưng đa số không thèm bận tâm tới. Có nhiều người vẫn chấp nhận tôn giáo của mình là - nhất định 

không sai - chân chính - (và, lắm khi là tôn giáo duy nhất), chỉ vì đó là tôn giáo của họ, và không biết chi cả về 

tôn giáo nào khác. Thông thường, chúng ta thấy rằng những người nầy rất tự mãn về cái vô minh của mình, và 

coi đó là một đức tính tốt thay vì là khuyết điểm. Một số lại sẵn sàng giết người - vì tôn giáo của mình. Rõ ràng 

đây là một dấu hiệu họ đã hiểu sai tôn giáo của họ. Điều nầy xảy ra là bởi họ là Kẻ Tin Theo chứ không phải là 

Trí Giả. 

 

 Và đây là - Niềm Tin ngược lại với Hiểu Biết - xưa đã là, nay vẫn còn là cái điểm tranh chấp giữa Tôn 

Giáo và Khoa Học. Hố chia cắt nầy có bao giờ được nối liền không, hay phải còn xa cách mãi mãi. Có thể nối 

liền được. Nếu tôn giáo không được coi như là cái để mà tin vào, hay để mà đồng nhất, hay là cái gì đó làm cái 

ngã được bành trướng và thổi phồng. Nhưng có một cái gì đó, (mà chúng ta phải sống với nó) và ứng dụng 

trong quan hệ giữa chúng ta với mọi người. Nếu tín đồ Ki-Tô Giáo, Hồi Giáo, Ấn Giáo, Phật Giáo, Do Thái 

Giáo, v.v…thực lòng nổ lực ứng dụng  tôn giáo của mình thì có lẽ sẽ không có - có thể không có - bất cứ tranh 

chấp tôn giáo nào cả. Mặc dù như thế, với bao nhiêu tranh chấp đang tiếp diễn trên thế giới, có phải việc nầy 

cho ta biết nhãn hiệu tôn giáo đã mất hẳn ý nghĩa của nó chăng? Do đó, tại sao chúng ta không bỏ đi? Nếu 

chúng ta nghiêm chỉnh muốn sống cho đúng lẽ đạo, cái tên không là điều cần thiết. Đời Sống không chia rẽ là 

Tôn Giáo. 

 

 Đánh giá thật kỹ về cuộc sống của một người, sẽ giúp cho chúng ta có thể quyết định được, bao nhiêu là 

của mình qua sự thừa kế, - và do đó, thật ra không phải là của chúng ta - và bao nhiêu là của chúng ta qua việc 

kiếm, qua việc lựa chọn, qua kinh nghiệm và qua việc nhận ra được các chứng cớ để tiến đến niềm tin chân 

xác? Có thể chúng ta sẽ tìm thấy rất ít cái gì thực sự là của mình - đừng buồn - điều nầy sẽ giúp chúng ta tiến 

bước được nhẹ nhàng hơn, thoát khỏi mớ hành lý gom góp được từ quá khứ mà đa số đều là những thứ đồ cũ 

không đáng giá. Nói như vậy, tôi không có ý nói chúng ta nên, bỗng nhiên vất đi tất cả những gì quá khứ (trọn 

bộ), không kiểm soát, nhưng tôi có ý muốn nói là chúng ta nên xem xét sự việc, dùng ánh sáng của lý trí và kinh 

nghiệm để xem những cái đó còn có giá trị gì nữa không, và có đáng để giữ lại, hay là phải cất vào viện bảo 

tàng hoặc bỏ vô thùng rác. Cặn bẩn phải bị loại bỏ khỏi vàng ròng.  

 

Khác với mọi người đã nghĩ, các nền văn hóa không chia rẽ chúng ta. Cái mà chia chúng ta ra là tật cố 

chấp vào văn hóa của mình, với cái tâm ghét bỏ hoặc sợ hãi các nền văn hóa khác.  

 

 Các nền văn hóa gặp gỡ và phủ lấp lên nhau như vẩy cá, hay như ngói trên mái nhà, chứ không cách biệt 

hay tách rời nhau riêng biệt như trong những phòng khép kín, cho nên không cần ôm chặt văn hóa của mình 

một cách ta đây số dách, và bài ngoại cùng phỉ báng các văn hóa khác, trong khi chúng tá có thể - và thực sự - 

hưởng được cái hay của nền văn hóa nầy. 
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 Xin nêu vài ví dụ: Các nước Ả Rập ở Trung Đông xưa nay vẫn có mỏ dầu dưới lòng đất, đâu phải là cái 

gì được bỗng nhiên sáng tạo cùng môt lúc với việc phát minh máy nổ; mà vì họ không có kỹ thuật để khoan và 

lọc các tài nguyên về dầu hỏa. Họ phải nhờ đến những người của các nền văn hóa khác có đầy đủ phương tiện 

kỹ thuật.  

 

 Làm sao chúng ta có thể sống chia rẽ và tách rời nhau được? Chỉ cần nhìn những thứ như TV, video, xe 

hơi, đồng hồ, máy ghi âm, tủ lạnh, v.v… để biết những thứ ấy được chế tạo ở đâu thì chúng ta sẽ thấy hầu như 

chúng được chế tạo bởi các quốc gia, dân tộc khác. Nhưng như vậy thì đã sao? Họ làm việc cho chúng ta phải 

không? Hãy tỏ lòng biết ơn đối với những ai - dù chúng ta không biết đến họ - đã làm những đồ vật ấy cho 

chúng ta. Nếu bạn là một triệu phú và không có người phát minh hay làm ra TV, thì làm gì bạn có TV mà xem, 

dù bạn trả hết số tiền bạn có. Cho nên hãy vui mừng mà đón nhận nền văn minh thế giới, và nhận thức rằng bạn 

là môt phần tử trong đó, dù bạn muốn hay không, chỉ vì bạn là một phần tử của loài người. 

 

 Một ví dụ khác - mặc dù có vẻ không rõ ràng lắm, - về những lợi ích chúng ta đã hưởng được từ các văn 

hóa khác, như việc dùng những con số. Qua bao nhiêu thế kỷ, người Châu Âu đã dùng những con số La Mã (I, 

II. L, C, D, M) trong đó không có con số không. Hãy tưởng tượng sự khó khăn khi nhân số XVI với CLVII 

chẳng hạn (16 x 157) hay chia LX III cho XIX (63:19). Đổi qua dùng con số Ả Rập, với con số 0, con số nầy 

bắt nguồn từ Ấn Độ làm cho mọi việc dễ dàng hơn như - xây cất, phát triển khoa học, chưa kể đến việc ghi tiền 

bạc. Những ai nghĩ con số 0, không là gì cả thì thật là lầm to. Nếu thật nó không là gì cả thì người ta đâu có xài 

đến nó, phải vậy không? 

 

 Sự ngần ngại, lo sợ, từ chối tìm hiểu tôn giáo và văn hóa khác hơn ngoài cái của mình, không những để 

lộ nỗi bất an trong thâm tâm mà còn đánh mất đi vô số kho tàng, và tự thu hẹp mình lại, như ếch ngồi đáy giếng. 

Hơn nữa, sẽ đưa mình tới, hầu như là đương nhiên, sự cuồng tín và những hậu quả bi thảm thường từ đó nảy 

sinh. Nếu chúng ta nhìn lại mức độ đau khổ và tàn hại gây ra bởi sự cuồng tín về tôn giáo, và nhận thức rằng 

chủ yếu là do sự vô minh, chúng ta sẽ thấy chúng ta có thể làm được một cái gì đó để giảm bớt, nếu không ngăn 

ngừa được. Sự tiếp tục nó bằng cách mở rộng tấm lòng đón nhận những thứ như văn hóa và tôn giáo, những thứ 

mà theo đúng bản chất có tính cách giới hạn và không được hoàn hảo. 

 

 Chúng ta không cần phải là Ki-Tô Hữu  mới linh cảm trước không khí thâm sâu của những tòa giáo 

đường vĩ đại ở Notre Dame hay Rheims, không cần phải là tín đồ Hồi Giáo mới đánh giá được vẻ đẹp không thể 

tả được của đền Taj Mahai (ở Ấn Độ) hay Blue Mosque (ở Istambul) cũng không cần phải là Phật Tử mới thấy 

kinh ngạc trước kỳ công tuyệt diệu của những tháp Xá Lợi Borobudur (tại Indonesia), hay là Shwe Dagon (tại 

Burma) cũng không cần phải là tín đồ Ấn Giáo mới thấy rung động bởi tầm vóc không thể tưởng tượng và hùng 

vĩ của những đền như Meenakshi hay Kailash tại Ellora, và cũng không cần phải là người Ai Cập, Druid, Inca, 

Hy Lạp, v.v… mới có thể chiêm ngưỡng trong kinh ngạc khi đứng trước những tòa Kim Tự Tháp, Cổng Tròn 

bằng đá (tại nước Anh) Macchu Picchu (Peru) Parthenon  (Athen), Vạn Lý Trường Thành, v.v…. Và cũng 

không phải là người Anh, Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Ấn, v.v… để hưởng những lợi ích do những cuộc phát minh, 

sáng chế, tìm tòi của các nhà khoa học, y học, kỹ thuật và nghệ thuật. 

 

 Chúng ta chỉ cần là người, những con người, một phần tử của LOÀI NGƯỜI. 
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Giác ngộ  

gần kề 
 

 

 

Tương tự như sự phân chia nhiệt độ trên một nhiệt kế, giác ngô cũng có nhiều mức độ khác nhau. Có lẽ 

chẳng sai nếu nói rằng chúng ta nấy đều đã phần nào giác ngộ, dù rằng có thể không ở mức độ cao. Tuy nhiên, 

Viên Giác, tức là sự giác ngộ hoàn toàn là điều có thể đạt được. Đó là lý do tại sao người ta “tầm Đạo” - để 

nhằm đạt đến Viên Giác sau biết bao cố gắng, đau khổ cùng tội lỗi và sai lầm. 

 

Đọc qua câu chuyện về cuộc đời Đức Phât, ta có thể thấy Thái Tử Tất-Đạt-Đa đã có biết bao kinh 

nghiệm giác ngộ trước khi Ngài đạt đến Viên-Giác, Phật Quả. Tôi kể lại đây hai kinh nghiệm để cho thấy rằng 

sự Giác Ngộ có thể được phát sinh từ sự quan sát các việc rất tầm thường - không có gì đặc biệt -  về thế giới 

chung quanh ta. 

 

Khi Thái Tử hãy còn là cậu bé trai, lên sáu hay bảy tuổi gì đó, Phụ Vương dẫn Ngài đi xem Hội Vỡ Đất 

Mùa Xuân, trong hội nầy có một nghi lễ cầy đất long trọng được cử hành để đánh dấu điểm khởi đầu của một 

mùa trồng trọt mới. Đối với một xã hội nông nghiệp mà đời sống dân chúng gắn liền với ruộng đất, đây là buổi 

lễ vô cùng trọng đại. Và chắc chắn dân chúng đã cúng dâng nhiều lễ vật lên các vị thần và thần linh trong thiên 

nhiên mà họ tin là hiện diện ở khắp mọi nơi, nhằm làm dịu những cơn thịnh nộ và cầu xin được giúp đỡ cùng 

ban phước lành. 

 

Trong khi Đức Vua dẫn đầu buổi lễ với chiếc cày của Hoàng Gia, Thái Tử được giao cho quân hầu canh 

giữ ở cạnh cánh đồng. Nhưng khi buổi lễ được cử hành, rộn ràng với tiếng nhạc tiếng ca, các quân hầu thích 

chen lại gần xem lễ, bỏ Thái Tử lại một mình, nghĩ rằng không ai trông chừng Ngài trong khoảnh khắc cũng 

không sao. 

 

Dường như xa rời với âm thanh vui nhộn, Thái Tử cảm thấy tĩnh lặng và an lạc, Ngài nhìn thấy quanh 

Ngài những biểu hiện của một đời sống sung túc: 

 

  “Nhưng chân lý 

  Và bộ mặt của cuộc đời 

  Không như gì ta nhìn thấy 

   Mà là 

  Những gì ẩn kín đằng sau kia 

  Mỗi đóa hoa đều phải nở trên gai 

  Những luống đất chỉ dựng sau đường cày 

  với mồ hôi cực nhọc bác nông dân 

  trộn nước mắt con trâu già khổ nhọc 

   Sự sống nằm trên cái chết 

  Như con tắc kè kiếm ăn bằng xác kiến 

  Đâu biết Loài rắn đang rình chực thân mình 

   Và ở trên cao 

  Con diều hâu chực chờ bay liệng 

   Cái chết của loài nầy 

        Là sự sống của loài kia” 

 

Xúc động mạnh mẽ bởi những điều nầy, Thái Tử đến ngồi dưới một gốc cây: 
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 “Hãy chiêm nghiệm nguồn cội của sự sống 

  Để tìm ra nguyên ủy tâm linh 

 Đã biến đời thành cơn đau bệnh hoạn 

  Để lòng từ bi đơm hoa kết trái 

  Hàn gắn những vết thương 

        Con đường đưa vào 

    Đạo bắt đầu 

   Bằng quán tưởng 

   Ngã chấp 

  Và thất tình trong mỗi chúng sanh” 

 

Hơn hai mươi năm sau Lễ Vỡ Đất nói trên, khi Ngài hãy còn sống trong cung điện, Thái Tử bị thôi thúc 

bởi ý muốn phải đi ra thăm thành phố và xem dân chúng sinh hoạt ra sao. (Có sách chép rằng, cho đến lúc ấy, 

Ngài đã phải sống giam hãm trong cung như một người tù theo lệnh của Đức Vua, để vị Thái Tử thích suy tư 

khỏi nhìn thấy thực tế đau đớn của đời sống, như bệnh hoạn, già nua và chết chóc. Ngài được cung phụng với 

tất cả những tiện nghi và thú vui mà người ta có thể nghĩ đến được với hy vọng là định mệnh tiên đoán cho 

Ngài ngay sau khi mới sanh - rằng Ngài sẽ rời bỏ hoàng cung đi tìm Chân Lý và sẽ đắc đạo thành Phật - sẽ 

không hình thành và lời tiên tri khác - cho rằng Ngài sẽ trở nên môt vị Đại Đế - được thành sự thật). Cuối cùng, 

Phụ Vương cho phép Ngài được đi thăm thành phố, nhưng chỉ sau khi Đức Vua đã nghiêm lệnh rằng thành phố 

phải được chuẩn bị chu đáo, dân chúng phải ăn mặc đẹp đẽ, phải tỏ ra vui sướng, và tất cả những dấu vết bệnh 

tật, già nua và chết chóc phải được giấu kín cho đến khi Thái Tử đã đi qua. 

 

Khi mọi sự chuẩn bị xong, Thái Tử được phép xuất hành trong cổ xe ngựa. Ngài rất hài lòng với những 

gì thấy được lúc ban đầu, vì dân chúng trông có vẻ sung túc, và thật sự vui mừng khi được nhìn thấy vị Thái Tử 

khôi ngô tuấn tú của họ. Nhưng rồi một điều bất ngờ lại đã xảy ra: Đột nhiên hiện ngay trước cổ xe của Ngài, 

hình bóng một người tàn tạ, lưng còng, chống mình trên một chiếc gậy. Thái Tử bị chấn động bởi hình ảnh đó, 

một hình ảnh hoàn toàn trái ngược với cảnh hạnh phúc an vui mà Ngài đã thấy. Ngài ra lệnh dừng xe lại, hỏi 

xem hình ảnh kia là cái gì? Người đánh xe Xa-Nặc trả lời đó là một ông lão. Ngài không hiểu, hỏi tiếp: “Có 

người nào khác già nua như thế không, hay đây chỉ là người duy nhất?” (Chúng ta có thể coi đây như là một 

câu hỏi ngây thơ ngớ ngẩn, phải vậy không? Nhưng nó rất phù hợp với câu chuyện được thuật lại, vì theo đó, 

Ngài chưa từng bao giờ được cho nhìn thấy những cảnh như thế, do đó, câu hỏi của Ngài là một câu hỏi hợp lý). 

Xa-Nặc trả lời: “Thưa Thái Tử. Đây chẳng phải là chuyện lạ lùng gì cả. Bất cứ người nào sống lâu rồi cũng đi 

đến tình trạng già yếu nầy thôi.” 

 

Trong nỗi kinh ngạc, Thái Tử ra lệnh cho Xa-Nặc tiếp tục đánh xe đi, nhưng chưa được bao xa thì Ngài 

lại thấy một cảnh lạ lùng nữa: Môt người bệnh hoạn nằm bên vệ đường, lăn lộn rên rỉ trong đau đớn. Ngài lập 

tức ra lệnh cho Xa-Nặc dừng xe lại, và hỏi cảnh thứ hai đó là cảnh gì. Xa Nặc trả lời: “Thưa đó chỉ là một 

người bị bệnh, chớ không có chuyện gì bất thường cả”. “Không phải là chuyện bất thường?” Thái Tử nói. 

“Nhưng ta chưa từng thấy chuyện ấy bao giờ. Ta có thể bị như thế không? Và vợ ta nữa?” 

 

“Thưa vâng”, Xa Nặc trả lời, “Ngay cả Ngài cũng như Công Nương, và bất cứ ai khác, đều có thể trở 

thành như vậy, khi sức khỏe bị suy kém đi.” Thái Tử lại càng rối trí. Ngài vẫn chưa nhận ra rằng những cảnh 

Ngài mục kích là chuyện rất bình thường. Ngài ra lệnh cho Xa-Nặc tiếp tục cuộc du hành. Đi ngang qua những 

khuôn mặt tươi cười, vui vẻ trên đường phố, nỗi băn khoăn trong lòng ngài vẫn không suy giảm, và dường như 

Ngài chẳng còn nhìn thấy ai nữa. Rồi ở một khúc quanh, Ngài lại thấy cảnh lạ thứ ba: Một đám tang đi ngang 

giữa đường, người ta đang khiêng trên cáng xác một người đã chết, với gia quyến và bạn bè theo sau. Thái Tử 

một lần nữa ra lệnh dừng xe, và hỏi rằng đó là cảnh gì? Xa-Nặc giải thích rằng người ta đang khiêng một người 

chết - có lẽ thân nhân hay người bạn chi đó - đến giàn hỏa thiêu để thiêu xác. Thái Tử lại hỏi rằng đây chỉ là 

điều xảy ra cho một số ít hay là cho mọi người. Xa -Nặc trả lời rằng mọi người - hay đúng hơn là mọi vật được 

sinh ra - không sớm thì muộn đều phải chết. Có người chết lúc còn trẻ còn thơ, có người ở tuổi thanh xuân, có 
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người ở tuổi già, nhưng tất cả đều phải chết. Tất-Đạt-Đa mới tự hỏi: “Như vậy thì sống để làm gì, mọi cố gắng 

để làm gì, khi mà cuối cùng đều phải chết? Có phải cuộc sống chỉ có thế nầy hay còn gì hơn thế nữa?” 

 

 “Ta đã thấy đủ. Xa Nặc, nào hãy quay trở về.” Ngài nói. Xa-Nặc vâng lệnh vòng xe đi về nhưng trước 

khi đến cung thành, Thái Tử lại thấy cảnh lạ thứ tư: Một đạo sĩ Yoga, hay một nhà tu khổ hạnh, đang ngồi thiền 

dưới một gốc cây, gần vệ đường. “Đừng vội, Xa-Nặc” Ngài hỏi: “Ai đang ngồi nơi kia vậy, và ông ta đang làm 

gì thế? Và dù ông ta có ăn bận nghèo nàn, đơn giản, ta chưa nhìn thấy ai có vẻ mặt an lành như vậy!”. “ Thưa 

Thái Tử, đó là một vị sadhu”. Xa Nặc trả lời, “một nhà tu khổ hạnh, hay một thánh nhân.” - “Đó là một người 

đã rời bỏ gia đình và nhà cửa để đi tìm Chân Lý. Ông ta sống một đời đơn sơ cô-lặng như là một cách nhằm 

đạt đến muc đích!” 

 

 Khi nghe như vậy, Tất-Đạt-Đa biết ngay rằng đây chính là điều Ngài cần phải làm ngay khi cơ hội đầu 

tiên đến: Ngài phải rời cung điện để đi tìm Chân Lý. Ngài thấy rằng đời sống nơi cung điện bất lợi cho việc tìm 

sự an bình và Chân Lý vì nơi đó đầy thú vui và những thứ nhắm vào giác quan hời hợt, đó là những thứ trói 

buộc tâm trí của con người, cản ngăn không cho vươn tới những đỉnh cao. 

 

 Và mọi chuyện xảy ra đúng như vậy. Khi cơ hội đầu tiên đến với Ngài, - theo truyền huyết nó xảy ra 

đúng vào đêm sau khi Ngài đã chứng kiến Bốn Cảnh Lạ nói trên - khi mọi người đang say ngủ, Ngài lặng lẽ rời 

cung điện, leo lên lưng con ngựa Kiền Thức cùng với Xa-Nặc, người phò tá trung thành, phóng ngựa nhanh đến 

biên giới của vương quốc. Ngài qua sông Anoma, tại đó tháo bỏ vàng bạc châu báu, cắt tóc và cắt râu, đổi quần 

áo sang trọng lấy quần áo của một người ăn xin, và đưa tất cả đồ đạc cho Xa-Nặc, dặn đem về trao lại cho phụ 

vương, cùng với con ngựa và nhắn rằng Ngài sẽ không trở lại cho đến khi tìm được nguồn gốc của mọi sự đau 

khổ trên cõi đời nầy. Dù rằng rất đau lòng phải chia tay với Thái Tử mà ông hằng yêu quí, Xa-Nặc vâng lời. 

Thái Tử Tất-Đạt-Đa một mình đi vào rừng, bắt đầu cuộc đời của một người không nhà, nay đây mai đó để đi 

tìm Chân Lý. 

 

 Như chúng ta đều biết, sau sáu năm dài khép mình vào nhiều lối tu khổ hạnh,  - đến nỗi có lúc kiệt lực 

gần chết - Cuối cùng Ngài đã đạt được Giác Ngộ và Giải Thoát, từ đó trở đi, mang danh hiệu là “Đức Phật”. 

Công trình tìm kiếm của Ngài không phải chỉ mất có sáu năm trời. Thực ra, không thể nói được công trình đó 

bắt đầu từ lúc nào, bởi vì trong suốt câu chuyện về cuộc đời của Ngài, từ những năm đầu tiên, ta có thể thấy 

được những hiện tượng đang xảy ra rồi mỗi biến cố đều góp phần chuẩn bị cho Ngài đạt đến Viên Giác, sự 

thành đạt nầy không phải là có được trong phút chốc, mà nó là thành quả của công phu tu tập trong nhiều kiếp 

để kết trái dưới cọi Bồ Đề ở Gaya năm 588 trước Tây lịch. 

 

 Riêng tôi thì tôi có phần hoài nghi mẫu chuyện cho rằng Thái Tử Tất-Đạt-Đa đã được tách rời khỏi bề 

mặt khổ đau của cuộc sống đến nỗi việc nhìn thấy Bốn Cảnh Lạ nói trên lần đầu tiên trong 29 năm trời. Tôi 

cũng nghĩ rằng có lẽ, như bạn và tôi, Ngài đã nhìn thấy trước đó rồi, nhưng trong dịp đặc biệt đó, tâm của Ngài 

đã ở trong trạng thái hết sức sẵn sàng và bén nhạy nên đã nhìn chúng với một cái nhìn hoàn toàn mới lạ, như thể 

Ngài nhìn thấy những điều ấy lần đầu trong đời, và đã bị chấn động thấu tâm can. 

 

 Về phần chúng ta, tuy lớn lên với bênh tật, già nua, và - đôi khi - với cái chết, những điều nầy vẫn xảy ra 

ở quanh mình, nhưng chúng ta đã chấp nhận chúng và không thắc mắc gì cả. Chúng ta trở nên quen chịu đựng, 

và không còn bị chúng làm xúc động nữa. Điều nầy không có nghĩa là ta đã hiểu tận tường những nỗi khổ hay 

đã vượt ra khỏi cái cảnh già, bệnh và chết. Nó vẫn là cái gì thực tế, đau đớn ghê sợ mà tất cả chúng ta đều phải 

đối diện. Nhưng dù rằng chúng ta già đi (nếu chúng ta may mắn không chết sớm), bị đau yếu rồi chết, tất cả 

không hoàn toàn đen tối và tiêu cực như vậy, bởi vì nhờ đó chúng ta có thể tìm thấy Giác Ngộ, bằng cách hiểu 

biết sâu sắc về những điều nầy, chúng-ta có tư-liệu dồi dào để học hỏi. Giác Ngộ thực sự chẳng nằm xa tầm tay 

của chúng ta đâu. 

 

(Trích từ “The Light of Asia” của Edwin Arnold)  
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Những chặng đường 
 

 

 

 Đứng trong vị thế ngày hôm nay, nhìn lại cuộc đời và đoạn đường ta đã đi qua, rõ ràng con đường đó 

không bằng phẳng, thẳng thớm hay nằm gọn trong dự đoán của mình mà cứ cong quẹo, lên xuống, lúc vào ngõ 

cụt, lúc đụng phải chướng ngại, phiền não, đau đớn, và thỉnh thoảng cũng đem lại niềm vui và hạnh phúc. 

Nhưng, trải qua tất cả những cái ấy, chúng ta đã đến đây. Cuộc hành trình của bạn - và tôi - quả là một cuộc 

phiêu lưu kỳ diêu phải không? Làm sao chúng ta đã xoay xở được như thế? 

 

 Chắc chắn trong đời bạn, cũng như đời tôi, có những điểm mốc - những biến cố mà bây giờ ta coi là hệ 

trọng và dẫn đến những chuyện khác. Một trong điểm mốc của tôi xảy ra năm 1966, khi tôi nhặt được cuốn tiểu 

thuyết “Người theo Quỷ Sứ” mà ai đó đã vất đi. (Tác giả là Dennis Wheatley đã viết một số sách như vậy về 

huyền-hoc và tà-thuật và đã hiển nhiên nghiên cứu về vấn đề nầy). Lúc đọc cuốn sách tôi không có hiểu biết rõ 

rệt gì về Pháp cả (chuyện đó về sau nầy), nhưng một đoạn trong cuốn sách đó đã gây ấn tượng trong tôi đến độ 

tôi chép và còn giữ lại. 

 

 Tôi cho rằng chuyện ấy là một sự khai mở quan trọng hay nó đã giao ứng và khơi dậy ký ức tiềm ẩn 

trong tôi, và đến bây giờ tôi vẫn cám ơn cái duyên may đọc được đoạn nầy, vì nó đồng điệu với cách tôi nhìn 

vạn vật. 

 

 Đoạn ấy như vầy: 

 “Theo cái nghĩa tối cao của nó, Ánh Sáng là tượng trưng cho sự phát triển của tâm linh đến mức toàn 

thiện, toàn mỹ. Ở đó, nó có thể vứt bỏ cái thân xác để thành chính Ánh Sáng mà thôi. 

 

 “Nhưng con đường đến Chân-Thiện-Mỹ thì xa xôi và gian truân lắm - khó mà mong đạt được trong một 

đời người ngắn ngủi. Từ đó, sinh ra niềm tin rất phổ cập và sự tái sinh - rằng chúng ta đầu thai hết đời nầy đến 

đời kia cho đến khi ta bắt đầu ghê tởm cái thú vui xác thịt. 

 

 “Mà thật sự ý niệm trên là chân-lý cốt lõi thâm sâu chung cho mọi tôn giáo ngay từ khởi thủy của 

chúng. Với điều nầy trong đầu, hãy xem lại Lời Dạy của Đức Chúa, và bạn sẽ ngạc nhiên là trước đây bạn 

không hiểu được ý nghĩa thực sự thông điệp của Ngài. Có phải Ngài đã nói: “Đất trời chính ở trong các 

người.”  Và khi đi trên mặt nước, Ngài phán: “Những gì ta đã làm, các ngươi cũng sẽ làm. Và các ngươi sẽ làm 

những điều lớn lao hơn thế nầy nữa, bởi ta nay về cùng Cha ta ở trên Trời” - gần như chắc chắn lời nầy hàm ý 

Ngài đã đạt được sự toàn-thiện, toàn-mỹ mà những người khác đều có khả năng bên trong mỗi người để đạt 

đến đó. 

 

 “Đáng buồn thay! Số giờ của ban đêm cũng bằng số giờ của ban ngày. Và cái ma-lực của Bóng Tối vẫn 

không giảm đi chút nào so với thời kỳ non trẻ của Thế Giới, ngay khi một chân sư vừa xuất hiện để làm hiển 

hiện Ánh Sáng thì sự u-minh, tham lam, thèm khát quyền hành đã làm đục ngầu cái tâm của những môn đồ.  

 

 Thông điệp bị bóp méo, sự đơn giản của Chân Lý bị nhận chìm và quên đi trong lễ lạc rềnh rang long 

trọng và những nghi thức chi li không còn nghĩa lý gì cả. 

 

 “Nhưng Chân Lý thực sự không bao giờ hoàn toàn bị mất đi, và qua các thế kỷ, những chân sư mới lại 

xuất hiện liên tiếp để hoằng dương nó, hay, nếu thời thế không thuận thì chọn lấy vài người xứng đáng để mật 

truyền.” 
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 Tôi trích đoạn trên vì muốn nói lên rằng Pháp, - dù có được gọi là Pháp hay bằng gì khác, - không lúc 

nào ở xa chúng ta cả. Nó không phải là ý niệm độc quyền của Phật Giáo mà còn có thể nhìn thấy ngay cả trong 

những cuốn tiểu thuyết rẻ tiền hay những tờ nhật trình vất ngoài đường. Quả thật, nếu chúng ta hiểu Pháp là gì, 

ta sẽ thấy Pháp ở mọi nơi, không có chỗ nào, người nào hay vật nào mà không có Pháp ở trong đó. Thật sự, hơn 

vậy nữa: Tất cả mọi sự đều là Pháp cả. 

 

 “Nhưng nhiều người không hay không muốn nhìn về Pháp như vậy, vì họ muốn loại trừ người khác ra 

khỏi Chân Lý “của họ”. Họ muốn chiếm hữu và thu hẹp Chân Lý lại, và không thấy được  rằng làm như thế thì 

điên rồ, không kém gì chuyện tìm cách “xiềng xích” biển cả. Họ tự cột mình vào kinh điển cũng như những 

hình thức khác, và gán cho chúng ý nghĩa hạn hẹp. (tôi tự gạch duới –hlh) 

 

 Tôi hãy còn nhớ về một Thiền Đường bên Mã Lai, nơi tôi đã cư ngụ một thời gian, và cái cách những 

người trong Thiền Đường đó lý luận, chẻ sợi tóc làm đôi với những chuyện không đâu. Họ nghĩ rằng họ đã đạt 

được những thành quả nào đó. Họ từ chối không dùng chữ “tái đầu thai” (có một cơ thể trở lại) vì họ cho rằng 

nó là một ý niệm của Ấn Giáo chớ không phải của Phật Giáo, và ý niệm đó ám chỉ sự “di chuyển” của một linh 

hồn bất diệt từ cơ thể nầy sang cơ thể khác, một điều mà Phật Giáo cho rằng là không đúng.  

 

Thay vào đó, họ thích dùng chữ “tái sinh” (“re-birth”) hơn. Nhưng chỉ suy nghĩ một chút thôi, là ta thấy 

ngay rằng theo tư tưởng nhà Phật thì chữ nầy cũng sai nốt vì không có gì được sanh trở lại cả. Như vậy, chữ 

“re-birth” có thích hợp hơn “reincarnation” không? Họ chỉ phí thì giờ bàn cải kiểu đó mà thôi. 

 

 Đời sống là môt tiến trình, một sự chuyển động, như biển cả vậy. Những làn sóng dâng lên hụp xuống là 

do một dòng năng lượng chạy qua nước, không có làn sóng nào tồn tại độc lập với nước, không có cái gì tỉnh và 

trường cửu di chuyển từ làn sóng nầy qua làn sóng kia. Như vậy, dù rằng người Phật Tử dùng chữ “tái sanh” để 

thể hiện suy nghĩ hay trao đổi, không có cái gì thực sự được “tái sanh trở lại” bởi vì không có cái gì trong thâm 

tâm của ta giữ nguyên được trạng thái qua hai sát-na kế nhau khi ta còn sống, thì còn nói gì đến khi ta chết. 

 

 Chỉ đọc và lập lại sách thì không đủ. Để có hiểu biết thực sự, chúng ta phải áp dụng và kiểm chứng 

chúng trong cuộc sống của ta. Chúng ta học hỏi rất chậm và rất khổ sở, từ nhiều nguồn khác nhau. Quả thật, 

trong cuộc hành trình chúng ta chịu ơn sâu của biết bao người về nhiều phương diện không thể kể hết. Điều đó 

không đủ để chúng ta yêu thương “nhân loại” hay sao?  

 

 Viết đến đây, tôi lại nhớ câu nói của Charlie Brown trong chuyện tranh khôi hài trứ danh “Peanuts”: 

“Tôi yêu nhân loại, chỉ có người ta là tôi không chịu nỗi.” Có cái gì khá sâu sắc trong đó. Chúng ta không yêu 

một người nào, nhưng điều nầy không nhất thiết phải ngăn trở không làm cho ta yêu thương người đó, vì thích 

và yêu thương là hai điều khác xa nhau về bản chất. Chúng ta phải biết điều ấy vì nó rất quan trọng.  

 

 Chúng ta đều là những thành viên của xã hội, mà xã hội thì gồm nhiều loại người khác nhau. Người thì 

có lòng nhơn ái biết hy sinh, trong khi ở đầu đối nghịch là các tội phạm, bọn du dảng, bụi  đời, và những kẻ mê 

muội khác, hoặc chẳng cống hiến gì cho xã hội mà chỉ phá hoại và sống bám như ký sinh trùng.  

 

 Nhưng họ cũng là thành viên của xã hội, và chúng ta nên cố gắng cải huấn họ, đưa họ về con đường 

lương thiện. Đã có nhiều trường hợp trong đó, những người có thái độ tiêu cực, chống lại xã hội đã được 

chuyển hóa bằng tình thương. Rồi cũng có trường hợp mà sự lên án và hình phạt đã biến người khác trở thành 

xa lạ và chai đá.  

 

 Biện pháp đối với kẻ có tội phải có tính cách chỉnh huấn, chớ không phải là hình phạt hoặc trả thù.  
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 Nếu chúng ta làm một điều gì vì lợi ích của toàn xã hội, thì hành động đó phải mở rộng và bao gồm 

người chúng ta ưa thích lẫn người chúng ta không ưa thích, chứ không thể nói: “Tôi làm việc nầy cho những 

người nầy chớ không cho những người kia”.  

 

Hành động trong tinh thần tập thể là hành động cho tất cả mọi người, vì nó được thực hiện bằng Tình 

Thương. 

 

 

 

 

 Xin góp vài ý kiến:  

 

Đối với một số người, nhất là người Việt, thường nghĩ rằng theo Phật có nghĩa là phải uyên thâm giáo 

lý, nhất nhất làm theo lời Phậy dạy. 

 

 Thật ra, không phải thế, bởi vì đạo Phật là một cách sống tự mình tìm ra theo sự chỉ dẫn của Phật, tin 

theo cách sống đó, chớ không phải cúi đầu tin theo lời chỉ dạy của người khác.  

 

Người ta tin mà không cần suy nghĩ hay tìm hiểu là bởi vì “Thiên Chúa giấu ẩn, không đến gần được.” 

Chỉ có các giáo sĩ hay các ông đạo (đạo sĩ?) là người thay mặt cho Thiên Chúa và thánh A-La (Allah). Tin và 

nghe theo các giáo sĩ hay đạo sĩ là tin và nghe theo các “Đấng Tối Cao” đó. Và người ta gọi đó là một sự mạc 

khải. 

 

 Đạo Phật là một tôn giáo không phải như thế, không thấy bàn đến mạc khải. 

Thật vậy, trong sách nầy, ở trang 109, thượng tọa Abhinyana viết: “Tôn Giáo không phải là chuyện 

“tin” mà phải sống ra làm sao.” 

Để có lòng tin và tự mình tìm ra cho mình một cách sống nên người Phật tử phải là một “trí giả”, chứ 

không phải là người tin theo lời người khác nói, dù người đó có tự xưng họ là người đại diện cho Đấng Thiêng 

Liêng nào.  

 

Phê phán về việc nầy, Thượng Tọa Abhinyana viết: 

“Những kẻ chấp nhận và đi theo tôn giáo một cách mù quáng, không hiểu mục đích của nó, thì chẳng có 

một giá trị gì cho tôn giáo, như những lời truyền đạo muốn một cách điên cuồng, mong cho người khác về với 

tôn giáo và những quan niệm kỳ cục riêng tư hạn hẹp của họ về đời sống.” (tr. 42) 

 

Có lẽ tôi không nên nói nhiều về việc nầy, độc giả đọc sách sẽ thấy rõ. 

 

Thực tế, có lẽ từ khi loài người còn sơ khai, “về tinh thần”, “chúng ta như vẫn sống trong thời kỳ ăn 

lông ở lỗ và trong đầu chứa đựng đầy rẫy những giáo điều.” (tr. 41). Giáo điều hay tín ngưỡng “đa thần” giáo, 

từ đó mới dần dần đi tới “độc thần”, chỉ thờ một Thượng Đế mà thôi. 

 

Nhưng Thượng Đế là ai? 

Người Việt Nam ngày xưa không nói tới Thượng Đế mà chỉ nói tới Trời, tức là Tạo hóa. Mãi đến khi 

các giáo sĩ Tây phương vào truyền đạo ở nước ta mới nói tới Thượng Đế, tới Chúa Giê-su và đồng hóa Thương 

Đế với Trời. 

 

Tạo hóa là huyền nhiệm vì Tạo hóa tạo ra sự sống cho muôn loài muôn vật, và cũng chỉ Tạo hóa đem tới 

cái chết. Tôi không bàn tới tính “vô trách nhiệm” của Tạo hóa trong công việc nầy của “ông”, nhưng tuyệt đối 

tôi không tin Chúa hay Phật hay ông Mô-ha-mát là Tạo hóa hay người thay mặt cho Tạo hóa. 
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Chúa hay Phật, hay ông Mô-Ha-mát là sản phẩm của con người, của nhân loại, hay nói đúng hơn là của 

một nền văn minh nào đó, xuất hiện trên mặt địa cầu. Ví dụ: Văn minh Địa Trung Hải, sản sinh ra Chúa Giê-su 

và ông Mô-Ha-mát. Sản phẩm của Văn minh Ấn Độ là Phật, và của Trung Hoa là ông Khổng, ông Lão. Cái giới 

hạn của họ cũng chỉ là “Người” hay cao hơn nữa là “Siêu nhân”. Phật là người tự tu luyện mà thành, Chúa hay 

Thánh là do con người phong cho, như ông Giáo Hoàng - cũng là Người - phong Thánh cho người nào đó có 

công với giáo hội chẳng hạn. Vậy thì sự “mạc khải” là do các ông giáo sĩ, đạo sĩ tự đặt ra để tín đồ tin tưởng và 

tôn trọng ông ta như là một người “thay mặt Chúa”, còn như thực tế, ông ta cũng như mọi người, chỉ mới thấy 

Chúa trong ảnh tượng mà thôi. 

 

Mỗi tôn giáo đề có đặc tính của của nó. Tính “Động” là bản chất các tôn giáo phát sinh từ Văn minh Địa 

Trung Hải. Tính “Tĩnh” làn chất của Đạo Phật, đạo Lão. Cũng có thể “động” gặp “động” thì dễ xảy ra xung 

khắc, như hai đầu nam châm cùng tên thì đẩy nhau mà không hút nhau. “Động” gặp “tĩnh” hay “tĩnh” gặp 

“tĩnh” thì có thể cùng tồn tại. Điều nầy có thể chứng minh bằng lịch sử xung đột đẫm máu giữa Đạo Hồi và Đạo 

Thiên Chúa mà điển hình là các cuộc “thập tự chinh”. 

 

Lịch sử “tam giáo đồng nguyên” ở nước ta cũng chứng minh tính “tĩnh” của các tôn giáo truyền bá vào 

nước ta từ rất lâu vậy. Người tu theo Phật cũng có thể lấy triết lý Đạo Lão hay Đạo Nho để tu thân. Mặc dù là 

người Úc gốc Ăng-lê, Thượng tọa Abhinyana cũng biết điều đó. Thượng tọa viết: 

 

“Trong cuốn “Đạo Đức Kinh”, chương 18, 19, Lão Tử nói vài điều thoạt nghe có vẻ chối tai:  

 

  “Đại Đạo mất mới có nhân nghĩa 

  Trí Huệ sanh, mới có dối trá 

  Lục thân chẳng hòa, mới có hiếu tử 

  Nước nhà rối loạn mới có tôi ngay 

  Dứt Thánh, bỏ Trí, dân lợi trăm phần 

  Dứt Nhân, bỏ Nghĩa, dân lợi thảo lành 

  Dứt Tài, bỏ Lộc, trăm họ được yên” 

 

Dĩ nhiên, Lão Tử không chống lại thực chất nhưng chống lại chủ nghĩa hình thức rỗng tuếch và lối nói 

dài dòng văn tự.” 

 

Và câu nầy nữa: “Biết mình không biết tức là đã biết, còn không biết mà tưởng rằng mình biết tức là 

không biết vậy.” (tr.41) là câu “Tri chi vi tri chi, bất tri chi vi bất tri chi, vị tri chi” của Khổng Tử. 

 

Tại sao lại có hiện tượng “tam giáo đồng nguyên” ở nước ta? Bởi vì các tôn giáo không tìm cách tiêu 

diệt lẫn nhau mà ngược lại còn hỗ trợ nhau nữa. Nhờ đó mà Nho-Phật-Lão cùng tồn tại, song hành. 

 

Thờ Chúa thì không được thờ ông bà.  

Đó là sự bắt buộc của các giáo sĩ đạo Ki-tô với các giáo dân “theo đạo”, trong khi Trung Hiếu là “tiêu 

chuẩn” sống của người Việt Nam trước khi bị Tây nô lệ. Tính chất độc tôn và tiêu diệt các tôn giáo khác là bản 

chất của Ki-tô giáo là nguồn gốc của sự xung đột tôn giáo ở nước ta, kéo dài đã hàng trăm năm nay. Ngay chính 

các tôn giáo của người Âu Tây như Chính Thống giáo, Thiên Chúa giáo La Mã, Anh Quốc giáo cũng không 

“sống” được với nhau huống chi nói xa hơn. Lịch sử hình thành Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ là từ những người 

Tin Lành phải trốn chạy khỏi Châu Âu vì bị đàn áp tôn giáo vậy. 

 

Thực ra, sự nguy hiểm của tôn giáo là từ cuồng tín. Tin mà không suy nghiệm, xem xét là nguồn gốc của 

sự cuồng tín. Cuồng tín gây ra ghét bỏ và hận thù, giống như câu nói của Lê Duẫn vậy: “Kẻ nào không theo ta 

là kẻ thù của ta”.  
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Bản chất con người không phải là bậc trí giả là cuồng tín. Tính chất đó được các giáo sĩ, đạo sĩ “bơm 

thổi” lên để có lợi cho họ hay giáo phái của họ. Cuồng tín tạo ra những cuộc chém giết, gọi là “Thánh chiến”.   

 

Chắc chắn khi đã là “thánh” thì không còn muốn “chiến”. “Thánh chiến” chỉ là sự tuyên truyền của bọn 

buôn thần bán thánh mà thôi. Và bọn ấy tuyên truyền rằng hãy hy sinh cõi đời tạm bợ này để mưu cầu cuộc 

sống hạnh phúc đời đời trên Thiên Đàng hay đâu đó.  

 

Thượng tọa Abhinyana nhận xét rất chính xác và buồn cười về điều nầy:  

 

“Trái lại, những người theo đạo kiểu cuồng tín thì cho rằng cõi đời nầy có tầm quan trọng thứ yếu, và 

tin rằng nếu họ hy sinh đời mình cho lòng tin ở “Thánh Chiến”, họ sẽ lập tức được mang lên Thiên Đàng. So 

với cái họ tin sẽ đạt được thì cái họ sẽ mất - tức cõi đời nầy - không có ý nghĩa gì mấy. (tr. 89) 

 

“Trái lại, những người theo đạo kiểu cuồng tín thì cho rằng cõi đời nầy có tầm quan trọng thứ yếu, và 

tin rằng nếu họ hy sinh đời mình cho lòng tin ở “Thánh Chiến”, họ sẽ lập tức được mang lên Thiên Đàng. So 

với cái họ tin sẽ đạt được thì cái họ sẽ mất - tức cõi đời nầy - không có ý nghĩa gì mấy. 

 

 “Trong cuộc chiến tranh Iran-Iraq, ông Yanatollah Khomeini, nay đã quá cố, đưa những “Vệ Binh 

Cách Mạng” trẻ của ông - nhiều người chỉ ở tuổi vị thành niên - ra tiền tuyến, cổ có mang những chìa khóa 

bằng nhựa mà ông đã bảo với họ là sẽ mở cửa Thiên Đàng nếu họ chết cho nước và cho tôn giáo. - Chìa khóa 

bằng nhựa thì Thiên Đàng cũng bằng nhựa thôi. (Trang 89) 

 

 Không tin vào đời sau, chỉ tin vào hiện tại, tâm lý ấy làm cho người Cộng Sản tán tâm lương tâm trong 

việc tranh giành quyền lợi khi có quyền hành trong tay. 

 

 Thật sự, tôn giáo có ý nghĩa gì không? 

 Những người từng sống dưới chế độ Cộng Sản Việt Nam thường có kinh nghiệm về đời sống “vô đạo” 

của chế độ nầy. “Vô đạo” bởi vì Cộng Sản là một tôn giáo và mục đích của người Cộng Sản là tiêu diệt mọi tôn 

giáo, dù đó là tôn giáo mới xâm nhập vào nước ta cùng với sự xâm lược của Tây như đạo Thiên Chúa La Mã 

hay tôn giáo có tính truyền thống như Đạo Phật. Chủ nghĩa Cộng Sản cũng là một sản phẩm của Văn minh Tây 

phương, cũng có nguồn gốc từ Văn minh Địa Trung Hải, cũng mang tính “động” nên va chạm rất dữ với đạo 

Thiên Chúa La Mã ở Việt Nam. Nói như thế, không có nghĩa là không có va chạm với đạo Phật của người Việt. 

Sự xung đột nầy là từ trong mâu thuẫn của Văn hóa Vô sản và Văn hóa Tư sản của người Việt.  

 

Đó là chưa bàn tới tính cố chấp trong văn hóa. Người Tây phương, nhất là những người cuồng tín, ít ai 

đánh giá cao nền văn hóa của các dân tộc còn lạc hậu ở Châu Á, Châu Phi. Đức Đạt Lai Lạt Ma còn bị các giáo 

sĩ Âu Tây chê bai nữa là! 

 

 Không ai chối cải Văn hóa Việt Nam đang suy đồi, đang trên đường tiêu ma nếu không có cách cứu vãn. 

Đó là cái tội lớn của Cộng Sản Việt Nam. Trong cách cứu vãn Văn hóa của người Việt Nam, người ta lại phải 

trông nhờ vào Tôn giáo. Dường như sau đây là một nguyên tắc: “Không có tôn giáo thì không có đạo đức.” 

 

 Dù tôn giáo có như thế nào, thì tinh thần từ bi, hỉ xã, bác ái, nhân đạo của tôn giáo là một sự hữu ích 

thực tiển cho nhân loại. Tôn giáo càng lớn, tổ chức càng lớn thì hoạt động càng mạnh, phục vụ cho con người 

nhiều hơn. Dĩ nhiên, nói như thế là nói chung, bỏ qua các mặt tiêu cực trong công việc từ thiện. 

 

 Tôn giáo có mục đích rộng lớn, thường nhằm mục đích phục vụ cho toàn thể nhân loại, vượt ra ngoài 

phạm vi quốc gia, người ta thường nói là “thế giới đại đồng”. Có thể người ta không hiểu cái “đại đồng” của 

Khổng tử có vượt ra ngoài cái “thiên hạ” của người Tầu hay không? Cái “đại đồng” của Thiên Chúa giáo La Mã 
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có nằm trong “Đế quốc Vatican” hay không. Còn như cái “đại đồng” của Cọng Sản là không tưởng. Cái “đại 

đồng” của Đạo Phật, dưới thời Ngô Đình Diệm, được chính quyền xem như nó có cái mầu hồng của Cộng Sản. 

 

 Thật ra, điều ấy còn xa vời, trong khi chủ nghĩa Chauvin (Chaunism) còn nặng nề trong các dân tộc trên 

khắp thế giới. Làm sao có thể dung hòa được dân tộc và nhân loại? Xem các trận đấu bóng quốc tế như World 

Cup chẳng hạn, người ta thấy vui thích. Người cầu thủ giương cao màu cờ của Tổ Quốc mình, và cỗ vũ cho các 

cuộc tranh đua quốc tế, trong tinh thần thượng võ.  

 

Thực hiện được trọn vẹn những điều ấy đã khó, nói chi tới “thế giới đại đồng.”  

 

 

 

hoànglonghải  

 

  


