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L�i gi�i thi�u: 

Trong hai th�p niên tr� l�i �ây nhi�u ng	�i nh
t là gi�i trí th�c �ã nghiên c�u và th�c hành 
thi�n. D	�i �ây là mt �o�n trích trong ch	�ng V tác ph�m “The Masters and The Path”c�a  
Giám M�c Charles W. Leadbeater, b�n ti�ng Vi�t “Tr� v� t� x� Tuy�t”, d�ch gi� Tuy�t Phong. 
Theo thi�n ý, tuy tác ph�m �ã �	�c xu
t b�n t� n�m 1924, nh	ng nh�ng t	 t	�ng trong sách v�n 
còn giá tr� ��n ngày nay và c� trong t	�ng lai n�a.  

Nguy�n ��c Chí.  

 

h� gi�i ngày nay �ang tr�i qua 
nh�ng giai �o�n khó kh�n v�i 

nh�ng v�n �	 ph
c t�p, không th� gi�i quy�t vì 
nh�ng phát minh hi�n nay hoàn toàn da trên 
trí th
c. Trí th
c là s�n ph�m c�a ��u óc con 
ng��i, phát xu�t t� c�n b�n v�t ch�t. Ði	u con 
ng��i c�n là trí tu� v�n phát xu�t t� �i�m linh 
quang c�a Th��ng Ð�, hay c�n b�n c�a tâm 
linh. Trí th
c và trí tu� khác nhau r�t xa nh�ng 
không m�y ai phân bi�t rõ ���c �i	u này. Trí 
th
c có tính cách thu vào, k�t n�p, phân bi�t, 
ch�u �nh h��ng c�a th�i gian và không gian. 
Trí tu� là gi�i thoát, cho ra, không phân bi�t và 
v�nh c�u, không ch�u �nh h��ng c�a th�i gian 
hay không gian. Các phát minh khoa h�c, k� 
thu�t phát xu�t t� trí th
c nên không �em l�i 
h�nh phúc cho nhân lo�i. C�n b�n c�a chúng 
xây dng trên c�n b�n v�t ch�t nên ch� �em l�i 
nh�ng khoái c�m nh�t th�i, nh�ng giá tr� 
t��ng ��i, và th��ng b� chi ph�i b�i d�c v�ng. 
D�c v�ng luôn luôn thôi thúc con ng��i thu 
n�p, v� vét và tìm ki�m không ng�ng. Nó 
quan ni�m càng nhi	u càng t�t, và càng s� h�u 
nhi	u s  càng h�nh phúc nhi	u. Chính vì th�, 
nhu c�u c�a con ng��i càng ngày càng ���c tô 
�i�m thêm không bi�t bao nhiêu th
 qua 
nh�ng ph��ng pháp qu�ng cáo khéo léo �� t�o 
nhu c�u. S kích thích d�c v�ng này �ã thúc 
��y con ng��i tr� nên ích k!, vô tình, d�ng 

d�ng, ch� ngh� ��n mình và làm ch�m tr" s 
ti�n hoá chung c�a nhân lo�i. Vì b�n ch�t c�a 
d�c v�ng là h��ng th� nên th� gi�i càng v�n 
minh, càng t�o ra nhi	u nhu c�u m�i m# ch�a 
h	 có. N	n giáo d�c, thay vì giúp con ng��i 
bi�t mình, bi�t quay v	 v�i cái b�n tính thiêng 
liêng c�a mình, �ã tr� nên m$t n	n giáo d�c 
chú tr�ng ��n vi�c �áp 
ng nh�ng nhu c�u 
h��ng th� c�a con ng��i. Hi�n nhiên trong s 
h��ng th� s  n�y sinh c�m giác chia r , ích k! 
v�n là c�n b�n c�a các th�m tr�ng xã h$i hi�n 
nay. Ng��i ta s%n sàng làm �� m�i th
, k� c� 
vi�c t&i b�i, tranh giành chém gi�t l'n nhau, 
ch� vì nhu c�u h��ng th� v�t ch�t này. 

S thay �(i c�n thi�t hi�n nay là ph�i c�i 
thi�n c�n b�n n	n giáo d�c hi�n ��i. Ðã ��n 
lúc con ng��i c�n quay v	 h�c h)i cái giá tr� 
tâm linh, các c�n b�n minh tri�t, các ��nh lu�t 
v* tr� mà các ��ng giáo ch� tr��c �ây �ã ch� 
d�y. Lu�t Nhân Qu� là m$t ��nh lu�t v* tr� 
c�n ���c gi�ng d�y �� giúp con ng��i ý th
c 
rõ r�t v	 nh�ng �i	u h� �ang làm, �� bi�t rõ 
nguyên nhân c*ng nh� h�u qu� c�a nh�ng 
bi�n chuy�n �ã và �ang x�y ra cho nhân lo�i. 
S� d� các b�c hi	n tri�t trên núi Tuy�t b+ng 
lòng ch� d�y cho chúng tôi c*ng không ngoài 
m�c �ích c�nh t�nh nhân lo�i v	 các nguy c� 
�ã, �ang và s,p x�y ra. 
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Trong ��i s�ng quay cu&ng hi�n nay, con 

ng��i c�n tìm ch- trú �n trong tâm mình qua 
các ph��ng pháp t�nh tâm hay thi	n ��nh. 
Nhi	u ng��i �ã x� d�ng danh t� “thi	n” m$t 
cách b�a bãi vì m-i ng��i �	u có nh�ng nh�n 
xét riêng, tùy quan ni�m cá nhân hay tôn giáo. 
Th�t ra t�t c� m�i ng��i trong chúng ta, vào 
m$t giây phút nào �ó, �	u � trong m$t tâm 
tr�ng g�i là “thi	n” và tâm tr�ng này ��n v�i 
chúng ta khi chúng ta không h	 ngh� ��n nó. 
Ðó chính là �i�m linh n�ng bên trong t phát 
l$, khi tâm h&n con ng��i v��t thoát nh�ng 
chi ph�i c�a ngo�i c�nh, 
hoàn toàn � trong tr�ng thái 
an t�nh, không b� b�n r$n 
hay b� lôi cu�n b�i d�c 
v�ng c�a th� xác. Tr�ng thái 
này r�t khó thc hi�n, 
nh�ng khi �ã kinh nghi�m 
nó, chúng ta không tùy 
thu$c ngo�i c�nh. S quân 
bình và an t�nh này phát 
sinh t� Chân Ngã thiêng 
liêng, ti	m �n trong m�i 
chúng ta. 

Trong th�i gian s�ng 
trên núi Tuy�t, chúng tôi �ã 
h�c h)i v�i nhi	u v� th�y, 
m-i v� ch� d'n nh�ng 
ph��ng pháp khác nhau. 
M$t trong nh�ng ph��ng 
pháp này là s “kháng c t�i thi�u” hay s làm 
an t�nh cái tâm trí �ang lao xao, bi�n �$ng. Qui 
t,c c�a nó r�t gi�n d� nh� sau: Ng��i ta không 
th� ��c mu�n mà ��t ���c nó vì cái ý t��ng 
ao ��c, mong mu�n m$t cái gì �ã khi�n chúng 
ta r�i xa cái �ó r&i. Ði	u chúng ta tìm ki�m 
không ph�i � bên ngoài, không ph�i cái có th� 
n,m b,t, có th� s� h�u ���c vì nó là �i�m linh 
quang, là chân ngã v'n � bên trong mà ng��i 
nào c*ng có s%n. Khi b�n ngã không ho�t �$ng 
thì chân ngã s  bi�u hi�n, khi các ao ��c c�a 
v�t ch�t ch�m d
t thì ni	m phúc l�c c�a tinh 
th�n s  ��n m$t cách t nhiên. 

Theo s hi�u bi�t c�a tôi, s tho�i mái c�a 
xác thân r�t c�n thi�t �� làm yên l.ng tâm trí. 

Trong lúc ��u, ng��i t�p không nên c� g,ng 
thái quá, t� th� c�n ph�i t nhiên vì ch� khi nào 
xác th� ���c tho�i mái, �i	u hoà, s t�p trung 
ý th
c m�i x�y ra. Trong công phu tham thi	n 
hay t�nh tâm, ng��i ta không th� áp d�ng m$t 
ph��ng pháp chung, m-i ng��i tu/ th� ch�t s  
la ch�n m$t ph��ng pháp phù h�p v�i mình. 
Có ng��i ngh� r+ng n�u mình �ã ��t ���c m$t 
vài công phu qua ph��ng pháp �ó r&i thì ng��i 
khác c*ng s  ��t ���c k�t qu� nh� th�. V	 
ph��ng pháp thi	n ��nh, �i	u này không �úng 
l,m. B��c ��u c�a vi�c thi	n ��nh là gi� cho 

trí óc ���c yên t�nh và 
�ây là m$t vi�c h�t s
c 
khó kh�n. Ch0ng m�y 
ai có th� gi� cho trí óc 
không suy ngh� trong 
m$t phút, ch� vài giây 
là hàng tr�m ý t��ng 
l$n x$n �ã n�y sinh r&i. 

Trong kinh 
Bhagavad Gita, 
Arjouna �ã nói v�i 
��ng Krishna: “Th�a 
th�y, tâm trí con xao 
xuy�n, l$n x$n, hung 
h�ng và ng- ngh�ch. 
Kh,c ph�c nó còn khó 
h�n kh,c ph�c gió”. 
Khrisna �ã khuyên h�c 
trò r+ng tâm trí r�t khó 

tr�; n�u bình th�n, không thi�t tha hay bám víu 
mà ch� theo dõi nó m$t cách th�n nhiên thì nó 
s  bi�n m�t. Và �ó chính là công phu ch� ng 
t� t��ng. 

Theo hi	n tri�t Kuthumi, nguyên nhân c�a 
các t� t��ng l$n x$n này là do thói quen t� vô 
s� ki�p s�ng luân h&i v�i �� th
 kích thích c�a 
ngo�i c�nh. Ð�u óc con ng��i �ã quen v�i s 
náo �$ng �ó r&i nên m-i khi có m$t kích thích 
nào � ngo�i c�nh, nó ph�n 
ng t
c thì và d�n 
d�n tr� thành ph�n 
ng t nhiên. Ðã quen ph�n 

ng nh� th� mà ph�i quay v	 v�i s an t�nh 
c�a n$i tâm thì qu� là m$t s ��o l$n, m$t thay 
�(i l�n lao, quá khó kh�n. C*ng vì th�, khi 
chúng tôi ��a ra nh�ng ph��ng pháp thi	n 
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