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GIÁO PHÁP TRONG MỘT THẾ GIỚI 
LÀNH MẠNH

Jeff Harrison *
Diệu Liên Lý Thu Linh dịch

Đề nghị của tôi chủ yếu liên quan đến Phật giáo và một cuộc sống 
lành mạnh, nhưng tôi hy vọng qua cuộc trao đổi này, nhiều vấn đề 

khác cũng được bàn đến một cách gián tiếp. Nguyên nhân là bởi vì giáo 
pháp tự nó là con đường đưa đến một cuộc sống lành mạnh, và từ đó, 
cũng có khả năng đưa đến hạnh phúc và tiến bộ xã hội. 

Cốt lõi của Phật giáo nói về bản chất hư ảo của một cái ngã tách biệt, 
có thực và vững bền.  Ảo tưởng này làm phát sinh tâm tham, tự ái và 
độc đoán.  Nó muốn làm chủ, thống trị và loại trừ, ‘người khác’. Tất cả 
mọi mục tiêu thiên niên kỷ của các quốc gia ở Liên Hiệp Quốc đã phản 
ảnh điều này. Sự phân biệt người/ta này vận hành trong phạm vi cá nhân 
lẫn quốc tế - tới mức độ tương trợ lẫn nhau.

Trái lại, Phật giáo kêu gọi một môi trường sinh thái cho tâm và thế 
giới1; và nằm trong chính cái nhìn sinh thái đó là cá nhân và cộng đồng 
to lớn hơn mà ta không thể tùy tiện phân chia.  ‘Tôi là’ vì ‘chúng tôi là’.  

(*) Jeff Harrison, 5 Cliff Villas, London NW1 9AL, UK; Telephone: 020 7424 
9571 (mobile: 07733 450924); Email: jpphhh@hotmail.com

1.  Xem Bateson, G, Steps to an Ecology of Mind (Các Bước Tiến Đến Sinh Thái 
Tâm), New York: Ballantine, 1972 
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Chúng ta đan xen, hòa lẫn vào nhau.  Như ngài Nagarjuna minh chứng, 
phần lớn những sự phân chia nhị nguyên của chúng ta, mà đa số tiềm ẩn 
sự xung đột, ở bên trong hay bên ngoài, có tốt lắm cũng chỉ là tạm thời; 
còn tệ nữa thì là hoàn toàn sai trái.  Là những chúng sinh, chúng ta sống 
như thể là, và chia sẻ trong, một mối liên hệ cơ bản.

Thật dễ nói rằng mối liên hệ này đối đầu trực diện, một mặt, với sự 
mở-cửa-cho-mọi-người của thế giới công nghệ/ảo, và mặt khác, sự nối 
kết giả tạo của việc toàn cầu hóa; nhưng chúng ta nên hướng sự chú tâm 
vào việc những sự phân biệt rõ rệt này đã phát triển như thế nào. Chúng 
ta làm như thế bằng cách quán sát những điều kiện xuất hiện của chúng.  
Sự ích kỷ, cơ hội, bóc lột, và những gì ở đằng sau chúng cần phải được 
vạch trần, nhổ bỏ, thay vì tấn công trực diện.  Đó là phương cách của 
Phật giáo.  Bất cứ phương cách nào khác chỉ có thể làm tăng thêm sự 
phòng thủ gay gắt của đối phương, là điều tạo ra vấn đề trước tiên.

Trừ khi là kẻ mù, ta mới không thấy tình trạng bi đát của thế giới 
chúng ta đang sống.  Chúng ta không cần các thống kê chính thức, 
nhưng chúng là bằng chứng để chúng ta xác nhận.  Báo cáo của Liên 
Hiệp Quốc năm 2013 về Hạnh phúc Của Con người cho chúng ta biết 
rằng 10% dân số trên thế giới phải sống trong lo lắng hay trầm cảm.

Báo cáo này cho rằng con số tổn thất do khổ đau của cá nhân và sự 
phung phí kinh tế thật quá lớn.  Trong một thế giới mà người ta ngày 
càng biết giá của tất cả mọi thứ nhưng không biết giá trị của một thứ 
gì, thì sự gắn bó nặng nề giữa tác động của con người và kinh tế có thể 
tự nó đã là chứng cứ của nguyên nhân của vấn đề hơn chỉ là sự có mặt 
của nó.

Nhưng có lẽ là tôi đang quá khắt khe.  Không có vị Phật tử nào –
không chúng sinh nào- có thể phản đối Các Mục Tiêu Phát triển của 
Liên Hiệp Quốc Trong Thiên Niên Kỷ mới.  Tất cả các nước đều cùng 
một mục tiêu để đưa chúng ta đến một thế giới lành mạnh và tiến bộ 
về mặt xã hội hơn.  Thế giới đó sẽ công bằng hơn, bình đẳng hơn –nơi 
thiểu số giàu có không trục lợi trên nhu cầu của đa số nghèo khó- và 
chính sự bình đẳng đó sẽ, như trong các báo cáo gần đây đã nêu, làm 
giảm bớt những căn bệnh xã hội vốn không phải là ngẫu nhiên đã bành 
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trướng theo chế độ tư bản.2 Như đã nêu trên, tâm lý Phật giáo có cái nhìn 
riêng về những điều như thế.  Cơ bản là do người ta dựa vào sự phân 
biệt sai lầm giữa người và ta, một sự phân biệt luôn đưa đến sự đối đầu 
tai hại, sự tranh đua và bóc lột.  Chế độ tư bản tự do kinh doanh sẵn sàng 
thúc đẩy ba thứ độc hại: tham (lobha), sân (dosa) và si (moha), khuyến 
khích chúng ta duy trì thói quen chi tiêu bốc đồng và biến mình thành 
một thứ sản phẩm; trong khi toàn cầu hóa thúc đẩy sự đồng nhất và hợp 
tác, thì giáo pháp tiên liệu và thể hiện, một hình thức độc lập sâu sắc, tử 
tế hơn và tôn trọng sự khác biệt.  Lý duyên khởi (paticcasamuppāda), 
đối với cá nhân cũng như cộng đồng thế giới, và Pháp tánh (tathatā) 
cùng đồng hành với nhau. 

Sự hiểu biết sâu sắc và thực hành giáo lý có thể đưa đến sự chuyển 
hóa ở cả hai mức độ nội tâm và bên ngoài.

Chủ nghĩa tư bản được vận hành bởi sự theo đuổi tư lợi (‘bottom 
line’ đã trở thành tiếng lóng để chỉ bất cứ điều quan trọng cơ bản nào) 
và ‘flipside’ – việc tạo ra nợ nần. Phật giáo cảnh báo chúng ta về sự 
hiện diện ở hầu hết mọi nơi của tham và sân.  Chúng ta muốn mọi thứ 
cho mình và thích những thứ giống mình – đó là tham.  Chúng ta không 
thích những gì là ‘khác’ hay dường như đe dọa đến cảm giác về ngã hay 
sự an toàn –đó là sân.  Kết nối những thứ độc hại này là taṇhā –sự nắm 
giữ, bám víu vào bất cứ gì có thể nâng đỡ việc xây dựng bản ngã của ta. 
Vậy tại sao chúng ta tự xây đắp bản ngã bằng cách đó?  Chúng ta phải 
quay trở lại điều đầu tiên của Tứ Diệu Đế -đó là dukkha (khổ), cái khổ 
của sự hiện hữu.  Có những thực tại về tình huống cuả con người mà 
chúng ta không thích và không muốn chịu đựng.  Nhưng chúng ta cần 
nhớ đến các thánh đế này –hay những thứ được làm cho cao quý.  Nếu 
chúng ta tiếp nhận những sự thật này một cách khéo léo, thay vì tìm 
cách trốn chạy chúng, chúng có thể trở thành chất xúc tác giúp cho sự 
phát triển tâm linh và tính nhân văn đầy bi mẫn của ta.

Chúng ta thường nghĩ rằng, Đức Phật đã tu luyện để thấu hiểu bản 

2. Xem thí dụ. Wilkinson, R & Pickett, K, Bình Diện Tâm Linh: Tại sao Bình Đẳng 
Tốt Hơn Cho Mọi Người (The Spirit Level: Why Equality is Better for Everyone), 
London: Penguin, 2009
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chất của khổ và sự chấm dứt khổ.3  Nhưng đúng hơn là ngài đã tìm cách 
chặn lại, diệt (nirodha) những gì phát sinh từ khổ.  Ngài cũng nhấn 
mạnh đến lý duyên khởi và tùy duyên.  Trong một tình huống bức bách 
như thế, bất cứ sự phòng thủ hay vị thế nào mà ta đã xây đắp đều bị vô 
hiệu hóa.  Quan điểm cứng nhắc cần được sửa đổi thành tính chất hòa 
hợp, trao đổi và giao lưu - tạo nên sự thân thiện với người - hơn là thái 
độ chiếm lĩnh và tích lũy.  Những lời dạy này - về bản chất của khổ và 
bản chất của thực tại tùy duyên- thật ra là hai mặt của thông điệp cốt lõi 
của Phật giáo.

Khổ là điều không thể tránh khỏi - nhưng phản ứng như thế nào là 
sự lựa chọn của chúng ta.  Chúng ta có thể phản ứng bằng cách bám víu 
vào dục lạc (upādāna), hoặc là dục lạc xác thân hay những điều tương 
tự như thế (thử nghĩ: ‘công nghệ khiêu dâm’ quá thịnh hành ở phương 
Tây).  Chúng ta tìm cách để xây dựng một cái ngã giả tạo, trường tồn 
(bhāva) để trốn chạy sự biến hóa và hoại diệt của vô thường (anicca).  
Nếu việc xây dựng bản ngã thất bại, lúc đó chúng ta có thể vùi mình vào 
sự không hiện hữu (vibhāva) hay tự hủy hoại bản thân4, là cái mà ở một 
mức độ nào đó cũng là một hình thức của chấp ngã.

Vậy chúng ta làm được gì?  ‘Bất động’, có vẻ là lời nhắn nhủ.  Trong 
kinh về Sự Sợ Hãi (Sutra on Fear and Dread)5, chúng ta biết rằng, ngay 
trước khi đạt được giác ngộ, Đức Phật đã đi vào rừng để đối mặt với 
những nỗi sợ hãi của bản thân.  Ngài đã thiền định về những gì khởi 
lên trong tâm để phản ứng lại trước khổ đau.  Điều đó đã giúp ngài giác 
ngộ.

CÒN CHÚNG TA, CHÚNG TA ĐỐI MẶT VỚI ĐIỀU GÌ?

   Về mặt xã hội, chính trị, cái chủ đạo trong xã hội của chúng ta - hàm ý 
chỉ về các giá trị tuyệt đối của nó (nếu có thể nói một điều tích cực như 
thế ở đây) - thực sự đẩy lùi được những điều tai hại đã nói ở trên và sự 
tham đắm bản năng kết nối nhau. Chủ nghĩa tư bản dại cuồng và những 
hình thái khác của sự vị kỷ quốc gia hay quốc tế, sự cạnh tranh và đối 

3. Kinh Tập (Sutta Nipata)
4. Tương Ưng Bộ Kinh ( Saṃyutta Nikāya) 61.11.6
5. Trung Bộ Kinh     (Majjhima Nikaya) 4
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đầu chỉ giúp sản sinh các mối lo âu, bất ổn; nhưng, rồi các quảng cáo - 
một cánh khác của cùng chủ nghĩa - hứa hẹn một giải pháp cho chúng.  
Như là bạn sẽ ổn thôi nếu giảm cân một ít hoặc tậu một chiếc điện thoại 
mới hay dùng một loại kem đánh răng khác.  Quảng cáo sống dựa trên 
sự tuyệt vọng - và góp phần vào việc tạo ra khổ đau.  Đó là một khối hỗ 
lốn và một sự trốn tránh thực tế nghiêm trọng.  Chúng ta bị biến thành 
trẻ con - biến thành tham lam, ích kỷ và rồi sau đó phần nào được dỗ 
dành, vuốt ve.  Đây là thế giới của sự thỏa mãn tức thì, nhưng không đủ 
khuây khoả và đánh lạc hướng.  Đó là một thế giới mà chúng ta khi tọa 
thiền muốn vượt thoát ra.

Với tư cách cá nhân, là một chuyên viên tư vấn Phật giáo ờ một đại 
học cộng đồng ở thành phố và hành dịch vụ tư, hàng ngày tôi đều được 
nhắc nhở đến những sự khập khễnh mà chúng ta phải trải qua trong các 
nỗ lực để trốn tránh cái khổ trong đời. Chúng ta cần luôn tự nhủ mình 
rằng, theo tư tưởng Phật giáo, sự bám víu có thể là những gì ta cần 
tránh/chế ngự cũng như là những gì ta muốn thâu tóm.  Phần lớn những 
vấn đề khiến người ta đến tư vấn là những nỗ lực vụng về trong việc giải 
quyết các vấn đề trong cuộc sống - thường là tìm cách trốn chạy.  Sự 
bám víu, chấp thủ tạo ra ngã, rồi ta lại trở nên chấp chặt vào cái ngã ta 
đã dựng xây - ngay cả khi, oái oăm thay, nó bao gồm cả khổ đau; vì so 
với mối đe dọa bị hủy diệt thì khổ cụ thể hơn.  Quá trình trị liệu thường 
là tạo điều kiện để phá vỡ ảo tưởng của một cái ngã có thực, được thiết 
lập ban đầu là để tự vệ nhưng cuối cùng nó trở thành ngục tù.

Thuật ngữ Dharma thực sự ra được kết nối theo nguyên ngữ với 
từ ‘trị liệu’ (‘therapy’) liên quan đến sự chuyển hóa; và chúng ta phải 
công nhận rằng những lời dạy đạo đức của giáo pháp ngày nay dường 
như trái ngược lại với những khuôn mẫu văn hóa hiện hành.  Đó là giá 
trị to lớn của chúng. Một phần là do có một hoang tưởng lâu nay trong 
chính triết lý, tâm lý và chính trị phương tây: tư tưởng đó coi trọng sự 
hoàn chỉnh, tuyệt mỹ, và một trung tâm điều hành vững chắc, rõ ràng, 
không sai lệch được nâng đỡ, bảo vệ bởi những tài sản nào đó.  Theo 
quan điểm của Phật giáo, sự hoàn chỉnh cũng hàm chứa vô thường: 
tất cả đều theo một quy trình.  Sự tuyệt mỹ cũng thế, cũng rất hạn chế 
vì trạng thái khổ (dukkha) có mặt ở khắp mọi nơi.  Và ý tưởng về một 
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trung tâm kiểm soát, thiết yếu bị phá hủy bởi những thực tại của vô ngã 
(suññatā/anattā), và hơn thế nữa, nó vốn mang tính hạn chế, đặc quyền, 
nên không bao giờ có thể tạo ra một thế giới lành mạnh, tiến bộ cho tất 
cả mọi người.  Không có thành phần nào trong cộng đồng thế giới bị gạt 
ra bên lề mà không phương hại -đến những người bị lãng quên, dĩ nhiên 
rồi; mà cả cộng đồng nữa.

Swami Ajaya đã nói: “Một trong những sự phân biệt thái cực cơ bản 
nhất của một đứa trẻ đang lớn là “Tôi/Không-phải Tôi”6 (I/not-I).  Cả 
Phật giáo và sự liên kết đối tượng tâm lý phân giải đều công nhận rằng 
‘cái ngã’ được xây dựng từ kinh nghiệm khách quan7.  Dĩ nhiên, điều 
đó hoàn toàn là chuyện bình thường trong giai đoạn trưởng thành, và ta 
cần tránh việc đốt giai đoạn.  Nhưng, cái được gọi là ‘làm-người lớn’ 
của đứa trẻ được Ajaya tô vẽ như sau: “Sự phát huy của cái ngã cũng 
được thể hiện trong phạm vi tập thể, qua những nghi lễ của tổ chức xã 
hội”.8  Jung cũng chia sẻ cùng ý nghĩ về sự hẹp hòi của cái ngã: “Tất cả 
ngã thức đều cô lập; vì nó chia rẽ và phân biệt.”9  Nó không biết, nói chi 
đến chấp nhận, thực tại của sự tùy thuộc lẫn nhau. 

Kết quả cuối cùng của những ảnh hưởng văn hóa như thế đối với 
việc phát triển là bất cứ ý niệm gì về sản phẩm tiêu dùng đều bị đồng 
hóa với quan điểm ‘ham muốn là tốt’.  Có lần tôi đã nghe người ta nói 
rằng, người tây phương bị ngã chỏng đầu vì họ đặt mọi thứ trên đầu.  
Vị giáo sư, người đã nói câu này khi phát biểu về sự quá-trọng tri thức 
chủ nghĩa của thế giới được coi là phát triển; cũng khá thú vị khi chúng 
ta biết rằng chữ capital (như trong từ chủ nghĩa tư bản) cũng có gốc từ 
tiếng Latin có nghĩa là ‘đầu’ và vì cũng quá nặng ở đầu, nên cũng mất 
thăng bằng như thế.  Từ ngữ ‘kaput’ cũng có nghĩa là gãy đổ hay vô ích, 
là khá liên hệ.  Tôi không muốn làm một nhà tiên tri của sự bất hạnh.  
Nhưng một sự chấp nhận sáng suốt về vấn đề là điều tiên quyết cho một 

6. Swami Ajaya, Tâm Lý Trị Liệu Đông & Tây (Psychotherapy East and West), 
Pennsylvania: Himalayan Publishers, 1983, p127

7. Engler, J, in Walsh, R N & Vaughan, F, eds., Vượt Lên Ngã Tướng ( Beyond 
Ego), Los Angeles: J P Tarcher, 1980, p118

8. Ajaya, op cit, p129 
9. Như trên, p130 
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giải pháp – Đức Phật đã biết điều đó.  Ngài không hề tránh né những sự 
thật đắng cay.

Một quan sát về ngữ học khác: từ ‘economy’ nghĩa gốc của nó là 
‘quản lý gia đình’, nơi mà ta sống và cảm thấy thân thuộc.  Nghĩa của 
nó giờ mới khác làm sao!  Dĩ nhiên, chúng ta cũng thấy tiếp đầu ngữ 
‘eco’ là từ chữ  ‘ecology’ (hệ sinh thái).  Nó thiên về một quan điểm sinh 
thái (ecological), hơn là một ngã-thái (ego-logical), nên chúng ta cần 
quay về nếu như ta không muốn tiếp tục phá hủy tinh thần cộng đồng 
bằng sự cạnh tranh hay một loại kem đánh răng tốt hơn.  Quan điểm 
này có thể -và cần phải- được áp dụng trên bản thân, cũng như xã hội 
và cộng đồng quốc tế. Chúng ta cần vượt lên ‘ego’ (‘cái ngã’) ích kỷ, 
hẹp hòi (có thể là của cá nhân hay quốc gia) để tiến lên cái ‘eco’ (‘sinh 
thái’) uyển chuyển, cởi mở, để phát triển thành một thế giới phù hợp và 
thân thiện cho tất cả mọi người.  Dĩ nhiên, người Phật tử chúng ta có 
thể bắt đầu bằng sự nuôi dưỡng Tứ Vô Lượng tâm; và thực sự các thuốc 
giải độc này có thể chữa bất cứ tính chất độc hại nào phát khởi khi ta đạt 
được trí tuệ về nguồn gốc của chúng.

Điều này mang chúng ta trở về với một yếu tố quan trọng về nguồn 
gốc độc hại đó: đó là khuynh hướng vật chất hóa hay cụ thể hóa bản 
thân.  Điều này giải thích cho sự cuồng điên về sản phẩm, về vật chất 
tích lũy và địa vị cá nhân, đã được xã hội, thể chế chính trị chấp nhận, 
khuếch trương.  Người có giá trị thường được coi là người đáng tin cậy; 
giờ điều đó có thể hoàn toàn khác -phương cách tìm kiếm sự bảo vệ 
cho bản ngã một cách ngây thơ, vô căn cứ, hướng ngoại, hẹp hòi.  Khi 
chúng ta áp lực bản ngã như thế, ta khiến nó ù lì, bất động và hẹp hòi 
một cách bướng bỉnh.  Chúng ta có thể thấy các mục tiêu thiên niên kỷ 
của Liên Hiệp Quốc mà chúng ta bàn luận ở đây, tự thân chúng, đã phản 
ứng với tính tham lam và độc quyền này như thế nào.  Phật giáo giúp 
chúng ta có thể thấy tất cả nối kết lại để giải quyết cái gốc rễ đắng cay 
nhưng quen thuộc này như thế nào.

Trí tuệ sẽ phát sinh khi chúng ta nhận ra rằng bản ngã không cụ thể 
mà chỉ là ẩn dụ, ảo ảnh hay tưởng tượng:

“Theo tâm lý Phật giáo, sự hiểu biết này chính là giải thoát …  Những 
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tình cảm độc hại như sân, sợ hãi, và ham muốn ích kỷ, tất cả đều dựa 
trên tà kiến về ngã.  Khi tính chất tượng trưng của ngã được nhận nhìn 
thấu đáo, thì các tình cảm này cũng đánh mất nguồn cảm hứng”.10

Đối với người Phật tử, thực sự không có gì cần xả bỏ hơn là cảm 
nhận sai lầm về thực tại.  Có lẽ chúng ta nên xem ‘cái ngã’ trên phương 
diện này giống như một động từ năng động hơn là một danh từ.  Đó là lý 
do chứng loạn thần kinh có thể được xem trong tâm lý Phật giáo như là 
một loại công án (Koan).  Công án là những câu nói khó hiểu được tạo 
ra nhằm nới lỏng nút thắt của tri thức dựa trên khái niệm.  Trong một ý 
nghĩa nào đó, công án được thiền sư đặt ra như một cách kích động tinh 
thần (meta-neurosis); vì câu hỏi cơ bản trong mọi công án là ‘Ai đang 
đau khổ vậy?’ ‘Hãy mang đến cho ta cái ngã cần được giải thoát’, thiền 
sinh bị thách thức; và anh ta đành chịu thua.

Nếu trong lúc thiền chúng ta chiến đấu với một bản ngã cụ thể, 
chúng ta có thể, ngay cả khi đó, đang tạo ra sự bám víu tai hại.  Chiến 
đấu không phải là câu trả lời.  Lý thuyết vô ngã (anatta) có lẽ là tư 
tưởng Phật giáo khó chấp nhận nhất đối với người tây phương – vì họ 
coi trọng giá trị của một cá nhân độc lập.  Nhưng, nếu ta có chuẩn bị 
để khám phá xem điều gì đã sản sinh ra ảo tưởng của ngã chấp, thì ta 
sẽ gặt hái được nhiều ích lợi; và, xin lặp lại ở đây, theo quan điểm của 
Phật giáo, chỉ có một thứ bị đánh mất mà thứ đó thực sự chưa bao giờ 
hiện hữu.  Thách thức ở đây là nhìn ra được rằng ý thức về ngã  bảo vệ 
và được bảo vệ không chỉ khiến bản thân nó bị hạn chế -một loại áo bó- 
mà còn là nguyên do của những điều tai hại lớn hơn, cho bản thân và 
cho người.  Các thuật ngữ (dịch thuật) của Phật giáo có thể gây trở ngại: 
emptiness (cái không) hàm chứa một cảm giác tiêu cực ở Tây phương; 
nhưng suññatā có thể dễ dàng được dịch là ‘sự cởi mở’ (openness).

Xả bỏ đi cái ngã có thể khiến người ta nghĩ đến sự rơi vào cái trống 
không thuộc về tâm thần; nhưng cách nghĩ đó cũng lệch lạc vì không có 
cái ngã thường hằng nào để mà đánh mất.  David Loy đã sử dụng ngôn 

10. Epstein, M, Tư Tưởng Không Chủ Thể   (Thoughts Without a Thinker), London: 
Duckworth, 1996, p154
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ngữ của tâm lý học để lập luận rằng sự ức chế11 chính của chúng ta là sự 
ức chế về trạng thái tuyệt đối của vô ngã.  Tất cả các cảm giác về ngã, 
dầu chủ quan, không nhất thiết phải bị hủy diệt, mà chỉ nên xem chúng 
nhẹ đi.  Dĩ nhiên, còn có nhiều ngã hành vẫn tồn tại với những ích lợi 
của chúng ngay cả trong trạng thái giác ngộ.  Chúng ta không quên cách 
buộc giày chỉ vì chúng ta đã đạt được chút hiểu biết về bản chất của sự 
vật.  Vì thế, trong khi Anattā-lakkhaṇa sutta  (Kinh Vô Ngã Tướng- the 
Discourse on the Not-self Characteristic) cho rằng cái ngã không có 
một thực thể trường tồn, thì ‘ngã’ (‘ego’) được chấp nhận trong Phật 
giáo nếu nó hỗ trợ cho sinh hoạt cơ bản của chúng ta hơn là ảnh hưởng 
lên đó với những sự phân chia ngã sở.

Loy cũng bình luận rằng ngã thực ra có thể được định nghĩa như một 
cố gắng để phát sinh ra ngã –tự sản sinh.  Điều này cũng cho ta thấy mối 
nguy hại của chủ nghĩa duy vật tâm linh; của việc bành trướng cá nhân; 
và như chúng ta đã bàn trước đây, của việc tự sản phẩm hóa.  Do đó, 
Loy có thể nói, lặp lại tư tưởng ý thức tự túc của Descartes: 

‘Chính là khao khát chối từ sự vô căn cứ bằng cách trở thành chính 
nền tảng, căn cứ của mình: căn cứ đó (được xã hội điều kiện hóa và duy 
trì, dầu nó chỉ là ảo tưởng) chúng ta biết đến như là một con người độc 
lập”.12

Cũng đáng lặp lại rằng: sự ầm ĩ của chúng ta về một thực thể (tâm 
lý hay chính trị) là do muốn được an toàn.  Điều đó có thể hiểu được 
nhưng nó sai lạc và thiếu trưởng thành về mặt tâm linh.  Một khi ngã 
chấp đã khởi lên, thì mối đe dọa lớn nhất đối với nó là không hiện hữu; 
vì thế nó tự biến thành khách thể.13  Khi đã vượt lên được định kiến sai 
lầm như thế, chúng ta có thể nhìn cái ngã giả định đó như thế này:

“Ngã có thể là một sản phẩm của tưởng tượng, một ngụy tạo của sự 

11. Loy, D, Sự Thiếu Sót & Siêu Thoát  (Lack and Transcendence), New York: 
Humanity Books, 2000, p11 

12. Như trên., Xem Loy, D, ‘Tính Bất Nhị của Sống & Chết –Một Quan Điểm của 
Phật giáo về Sự Ức Chế” (The Nonduality of Life and Death – A Buddhist View of 
Repression’), Philosophy East and West, Vol 40, No 2, 1990, p157 

13. Fromm, E, Suzuki, D T & De Martino, R, Thiền Phật giáo & Phân Giải Tâm 
Lý    (Zen Buddhism and Psychoanalysis), London: Condor, 1993, p146
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không thường hằng và hoại diệt … một sự tạo dựng dựa trên ngôn từ, 
một quan điểm văn hóa về cuộc sống của con người, biểu lộ một ước 
muốn được trường tồn khi đối diện với sự hoại diệt và cái chết.”14

Đây là mấu chốt trong tư tưởng Phật giáo: ngã là hình tướng của cái 
tôi, kẻ tạo dựng nên hình ảnh của cái tôi và là người bảo vệ chống lại 
các mối đe dọa cho hình ảnh đó.  Tóm lại, nó tìm cách bảo vệ chúng ta 
chống lại khổ đau một cách đơn độc.  Vì lý do này, Welwood đã gút lại 
một cách ngắn gọn, “trong một ý nghĩa nào đó, ngã là sự hoảng loạn về 
trạng thái vô ngã”.15  Những sự vặn vẹo, méo mó của cái ngã giống như 
chế diễu sự bám víu của chúng ta vào thực tại.

Do đó, một trong những mục tiêu của thiền và một số phương 
cách trị liệu khác là để ý thức giảm thiểu sự bám víu vào cái ngã 
ảo tưởng này, xem nó như là thật và bất biến: để phát triển vượt lên 
trên nó. Rõ ràng là mục tiêu chính của phương cách trị liệu theo 
Phật giáo là để “giải thoát tâm bằng cách giúp nó buông bỏ các 
pháp hữu vi”16.  Dĩ nhiên, các quan điểm và định hướng, ngay cả 
các cách phòng thủ, cũng có thể hữu ích ở một giai đoạn nào đó của 
cuộc sống, nhưng sẽ trở nên tai hại và hạn chế nếu duy trì chúng khi 
không còn phù hợp nữa.  Thật vậy, một mục tiêu quan trọng khác 
của việc trị liệu là nhằm để có được một phản ứng có ích lợi và đầy 
chánh niệm ngay giây phút hiện tại, chứ không phải là phản ứng 
một cách vô thức.  Điều đó chắc chắn đúng đối với thiền và được 
hỗ trợ bởi “sự có mặt vô điều kiện” hay “tâm ban sơ”;17 củng cố bởi 
việc ‘dừng lại’ và ‘nhìn’ trong thiền chỉ (samatha) và thiền quán 
(vipassana).  Các phương cách này không làm suy giảm tầm nhìn 
của ta, trái lại ta sẽ thoáng nhận ra một cách hiện hữu bao quát hơn: 

14. Young-Eisendrath, P and Hall, J, eds., Quyển Sách Về Vô ngã  (The Book of 
the Self), theo lời dẫn của Watson, G, trong Sự Cộng Hưởng Của Thinh Không (The 
Resonance of Emptiness), London: Routledge, 2002, p124

15. Welwood, Tổng Hợp Các Phương cách  (The Meeting of the Ways), New York: 
Shocken Books, 1979, p109 

16. Brazier, D, Thiền Trị Liệu  (Zen Therapy), London: Constable, 1995, p77
17. Welwood, J, Tiến Tới Tâm lý Giác Ngộ   (Toward a Psychology of Awakening), 

Boston: Shambhala, 2000, p141
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“Tâm ban sơ có nhiều khả năng, còn tâm chất chứa sẽ có ít hơn”.18 
Ý tưởng về xây dựng cá tính của George Kelly có thể so sánh với 
tâm hành (saṇkhāras) trong Phật giáo; và chính Kelly cũng sử dụng 
thuật ngữ “thẩm thấu” (permeability) để chỉ khả năng chấp nhận 
các yếu tố mới và bớt hẹp hòi, cứng ngắc.  Chúng ta phải cho phép 
‘cái khác’ được thâm nhập.  Trong mọi trường hợp, hành động đó 
sẽ khiến ta thêm phong phú.  Một số người đặc biệt tiến bộ đã sống 
được như thế; hy vọng rằng một số quốc gia trên thế giới cũng sẽ 
làm được như thế trong một ngày gần đây.

Tất cả những điều này giải thích tại sao “các phương cách giúp 
chúng ta thay đổi ảo tưởng phổ biến cho rằng chúng ta là những cá thể 
hiện hữu tách biệt”19 là cốt lõi trong tu hành và trị liệu trong Phật giáo:

“Đức Phật dạy cách thực hành chánh niệm sâu xa như là một cách để 
phá vỡ sự phân chia mà ta có thể nhận biết giữa thân và tâm, giữa chủ 
thể và khách thể, và giữa ý thức và đối tượng”.20

Một khía cạnh quan trọng khác nữa của phương cách thực hành đó 
là nó cho phép các cảm xúc được “nói thẳng với chúng ta mà không 
phải qua sự kiểm soát có thể phát khởi khi ta xem cảm xúc đó là ‘ta’.21  
Ước muốn chế ngự được giảm bớt,  tham vọng được ‘phất lên’ trong đời 
(cho bản thân hay tha nhân) – câu nói được mượn từ Alan Watts- cũng 
giảm thiểu.  Stephen Schoen, nhà trị liệu tâm lý học cấu trúc, gọi khủng 
hoảng thần kinh là ‘vị kỷ’ (“egoitis”) – sự bành trướng của cái ngã- và 
diễn tả nó như “bị thổi phồng” với sự phòng thủ.  Ông cũng gọi đó là 
“tắc nghẽn … sự tự mãn”22 – và chính các thuật ngữ này hàm ý rằng, 
khi tự ngã trương phình thì mức độ cởi mở đối với hoàn cảnh và tha 

18. Suzuki, S, Tâm Thiền, Tâm Ban Sơ  (Zen Mind, Beginner’s Mind), New York: 
Weatherhill, 1998, p21

19. Như trên, p97
20. Epstein, M, Tư Tưởng Không Chủ Thể   (Thoughts Without a Thinker), London: 

Duckworth, 1996, p146
21. Welwood, J, ed., Đánh Thức Trái Tim   (Awakening the Heart), Boston: 

Shambhala, 1983, p84
22. Schoen, S,  Phương pháp trị liệu Gestalt và Phật giáo (‘Gestalt Therapy and 

Buddhist Teachings’), in Boorstein, S, ed., Transpersonal Psychotherapy,  New York: 
SUNY Press, 1996, p197
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nhân thu hẹp lại.  Gốc của suññatā có nghĩa là ‘phồng lên’ (’swollen’) 
–không phải vì quá yêu bản thân hay quyền lực nhưng là vì tiềm năng.  
Là hy vọng.  Tính nhị nguyên (luôn đe dọa tính khách quan về người 
khác) đã luôn có mặt dưới nhiều thể dạng trong tư tưởng phương tây từ 
Plato, đến Descartes, Kant và Husserl, đã bị giáo lý của nhà Phật hủy 
hoại.  Ngôn ngữ, vì tự nó là một cấu trúc nhị nguyên của chủ thể hành 
động đối với một khách thể, có thể khó khăn khi diễn tả sự hòa quyện, 
thẩm thấu và sự có mặt trong nhau của ‘ta’/’người’ hay ‘ta’/thế giới’, 
nhưng chúng ta nên nghe theo lời cảnh báo của Nietzsche để không tạo 
nên ‘thượng đế của văn tự’.

Tâm lý Phật giáo thường nhấn mạnh đến sự quan trọng của những 
việc hoán chuyển như thế trong quan điểm, nhất là về nội dung, về sự 
liên hệ và đối đãi qua lại.  Điều đó rõ ràng phù hợp với lời khuyên của 
Gandhi: Cách tốt nhất để khẳng định bản thân là quên mình để phục vụ 
người khác.  Dĩ nhiên, ta cũng có thể nói cách khác: Cách tốt nhất để 
quên bản thân là hết lòng phục vụ tha nhân.

Tâm lý Phật giáo cũng cổ xúy sự đồng cảm (thí dụ giữa người trị 
liệu và bệnh nhân) như là một cách để giảm đi tính coi trọng bản thân.  
Điều này đòi hỏi ta phải có khả năng bỏ qua một bên những lo toan của 
bản thân để hoàn toàn hòa nhập (và hiểu) vào thế giới của người khác.  
Trong suy nghĩ này, giác ngộ có thể được xem như là vượt lên việc là ai 
đó và không là ai cả để đến với tất cả mọi người.

Có lời cảnh báo cho một thế giới vật chất như thế giới của chúng ta.  
Chúng ta cần phải thận trọng trong việc đem cách suy nghĩ duy vật của 
việc thành tựu vào trí tuệ tâm linh.  Trong các trạng thái của duy vật tâm 
linh, cái ngã có thể, dầu nghịch lý, ước muốn được là chứng nhân của 
chính sự hoại diệt của nó, muốn tận hưởng sự thành tựu tâm linh mà sự 
hoại diệt của chính nó sẽ mang lại.  Điều đó không thể xảy ra.  Đó là 
một sự ngụy tạo dường như có tính cách chính trị của tính vô ngã –còn 
tệ hại hơn cả việc chân thành coi ngã là có thật.  Ta phải nhận ra được 
những hiểm nguy như thế.

Nhưng khi những trói buộc của việc tin rằng có ngã được nới 
lỏng một cách chân thật, dầu với tư cách của một cá nhân hay 
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tập thể, chúng ta có thể trở nên uyển chuyển và nhiệt tình hơn 
trong cuộc sống.  Là người Phật tử, chúng ta có thể chuyển từ 
việc chấp-nhận-không-có-cái-tôi (non-self-acceptance) (có nghĩa 
là sự vắng mặt của việc chấp-nhận-có-cái-tôi (self-acceptance) 
trong quá trình theo đuổi một thực thể cố định để chống trả với 
pháp duyên sinh) đến vô ngã (non-self -anattā).

Mark Epstein đã viết:

“Qua phương cách thực tập chánh niệm, Phật giáo có thể hỗ trợ 
tâm lý trị liệu một cách đắc lực nhất.  Sự hoán chuyển từ căn-bản-
dựa-trên-ham-muốn (appetite-based), một tự ngã phần nào luôn nghĩ 
đến những gì mình không có, đến một căn-bản-dựa-trên-hơi-thở, 
một cái ngã trần tục nhưng có khả năng và đầy sinh lực dĩ nhiên là, 
cái mà tâm lý trị liệu luôn hướng tới”.23

Chính trong trạng thái vi tế của chánh niệm thức tỉnh mà ta nhận thức 
được bản chất thực sự của vô thường (anicca), của sự hiện hữu của ta 
không phải trong thời gian mà với thời gian –như uji hay sự có mặt của 
Dogen.  Bản chất của một thực tại vật chất –trạng thái, nhịp điệu và cảm 
xúc của nó- không cho phép chúng ta ù lì trong một thế giới bất động 
của các quan niệm và những vị thế phòng vệ hay đàn áp.

Ảo tưởng của tập thể là ảo tưởng cá nhân được nhân rộng.  Chúng ta 
nhìn thấy cùng những nỗi sợ hãi, tham, sân, cùng sự bám víu vào địa vị 
xã hội, và sự thể hiện của định kiến và áp bức.  Sự khẳng định tập thể 
trở thành một ám ảnh: phòng thủ chống lại cuộc sống và gây hấn với 
người khác.24  Nhưng một giải pháp cũng có thể được áp dụng cho tập 
thể: một môi trường lành mạnh cho tương quan cá nhân và các mối liên 
hệ trên quả địa cầu.

Điều này đưa chúng ta trở về yếu tố trung tâm (hay, có thể nói, 
ly tâm) của pháp đồng sanh khởi (paticcasamuppāda ), đôi khi được 
tượng trưng bằng hình ảnh của mạng Nhân-đà-la (Indra’s net).  Ở 

23. Epstein, M, op cit, p145
24. Xem Loy, D, M  Tiền, Tính Dục, Chiến Tranh, Nghiệp (Money, Sex, War, 

Karma), Somerville, MA: Wisdom Publications, 2008 
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mỗi nút thắt của lưới là một hạt châu, phản chiếu tất cả mọi hạt châu 
khác.  Đó là một vũ trụ quan mà chúng ta đã bàn đến trước đây: một 
vũ trụ với nhiều tầng lớp phức hợp đan xen và phản chiếu qua lại.  
Chúng ta có bổn phận đối với nhau, hòa lẫn vào nhau thành tổng thể.  
Trên một bình diện nào đó, điều này có thể làm tổn thương lòng tự 
ái của chúng ta; nhưng mặt khác, nó khẳng định cảm giác kết nối của 
ta.  Chúng ta có thể vẫn bị ảnh hưởng của sự vô hạn; nhưng chúng 
ta là trọng tâm điểm cũng như nguồn gốc của nó.  Quy luật trong trị 
liệu cho rằng đó là cách hoàn thành con đường đi đến trưởng thành 
của ta, từ hoàn toàn phụ thuộc đến độc lập đến cách phụ thuộc lẫn 
nhau này.  Và khi đã biết được điều đó, chúng ta có thể tán thán tại 
sao Phật giáo thiên về trí tuệ hơn là giáo điều.  Giáo pháp đó không 
cần những giáo điều lấn lướt.  Khi có ‘chánh kiến’, ‘bạn sẽ’ trở nên 
tiên đoán hơn là quyết đoán.  Và như thế một cuộc sống lành mạnh 
sẽ tự nhiên đến với chúng ta.

Lý duyên khởi –theo sự triển khai của ngài Nagarjuna- có nghĩa là 
tất cả các pháp đều trống không, nghĩa là không chắc chắn, không có 
một thực thể độc lập (svabhāva). Nói cách khác đi chúng ta cần –trừ 
khi ta sống trong ảo tưởng nông cạn- dừng lại việc cụ thể hóa các quá 
trình của cuộc sống.  Theo một câu ngạn ngữ danh tiếng thì: những thứ 
tốt đẹp nhất trong cuộc sống không phải là sự vật.  Tuy vậy đây không 
phải là hình ảnh của một sự liên kết mơ hồ, không tưởng.25  Nó đòi hỏi 
một thứ gì đó cấp tiến hơn –sự chứng thực của vô ngã (anattā), một cái 
thấy rõ ràng về sự cấu thành của ngã, là cái mà Carl Rogers gọi là ngã 
tưởng.  Cái ngã không phải bằng trí tuệ mới đạt được này –mà với tâm 
tham và ham muốn được bành trướng vẫn còn nguyên vẹn- chỉ khẳng 
định bản thân với thế giới hay một thứ gì đó vẫn còn mờ mịt (giống như 
‘vũ trụ’ (‘cosmos’)).  Đúng hơn, nó không khẳng định mình với bất cứ 
thứ gì –vì bất cứ sự khẳng định nào cũng dựa vào sự xác nhận.  Chúng 
ta không loại bỏ cái ngã để thấy nó tiếp tục hòa lẫn vào trong vũng lầy 
nguyên khôi và đồng nhất.

Với sự hiểu biết này, các mối liên hệ cũng không thể tránh –dầu là 

25. Thanissaro, B, Lãng mạn hóa Đức Phật  ( ‘Romancing the Buddha’),  Tricycle, 
2002 (nguồn từ link  http://www.tricycle.com/feature/romancing-buddha)
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liên hệ cá nhân hay giữa các quốc gia- được xem là năng động, trong 
một trạng thái uyển chuyển, không ngừng làm mới và tái tạo tự thân.  
Vì chúng không thể tiên đoán và rất biến chuyển, nên tạo ra mối đe dọa 
trong việc trao đổi chân thật với người khác.  Do đó, sự đối thoại được 
xem như một nghệ thuật ‘hứng chịu sự nguy hiểm trong đối thoại”.26  
Chúng ta không áp lực người khác và xem văn hóa của họ như là một 
cố gắng đi theo văn hóa của chúng ta mà không thành công.

Giống như mọi thứ khác, con người hiện hữu trong một dòng trải 
nghiệm phức tạp; nhưng không giống như bất cứ thứ gì khác, chúng ta 
cũng quán tưởng và sắp xếp các trải nghiệm của mình.  Bài tham luận 
này là một điển hình của điều đó; và các tiêu chí của Liên Hiệp Quốc 
cũng là thế.  Chúng ta không nên tìm cách loại bỏ khía cạnh nào của 
sự hiện hữu của mình trên thế gian.  Dẫu chúng ta có gọi điều này là 
‘quá trình’ (‘process’) và cái kia là ‘cấu trúc’ (‘structure’), hay ‘việc trở 
thành’ (‘becoming’) và ‘hiện hữu’ (‘being’), hay như Spinelli nói, ‘thế 
tục’ (‘worlding’) và ‘vũ trụ quan’ (‘worldview’),27 hay ngay cả, như 
chúng ta thấy trong Tâm Kinh (Heart Sutra) của Phật giáo, ‘không’ 
(‘emptiness’) và ‘sắc’ (‘form’), chúng đều là những yếu tố liên quan; 
nhưng, không phải ở vị trí đối nghịch để kình chống nhau (để một cái 
thành chánh, thống lĩnh), mà chúng giống như hai mặt của một đồng 
tiền.  Bao giờ cũng thế, sự cụ thể hóa của một cái (cái thứ nhất trong 
một đôi được kể trên) trong tham vọng muốn chế ngự cái sau, đó là căn 
nguyên của sự hiểu lầm và của nhiều vấn đề của chúng ta.  Tự nâng 
mình lên, dầu bằng cách nào, sẽ đẩy người khác ra xa và làm phát khởi 
thái độ về ‘ta chống nó’; hay ‘chúng ta chống họ’.

One need not be a Buddhist to see the potential liberation in a 
facilitated exploration of our rigid and conditioned reactions to the 
world and our experience of it. On a personal and therapeutic level, the 
client’s problem, her ‘issue’, is created and held in place by a series of 
conditions. By examining how the client participates in the relationships 

26. Madison, G B,  Hiện Tượng Merleau-Ponty (The Phenomenology of Merleau-
Ponty), Athens, Ohio: Ohio University Press, 1981, p300

27. Spinelli, E, Sử Dụng Tâm lý Trị Liệu Hiện Sinh   (Practising Existential 
Psychotherapy: the Relational World), London: Sage, 2007, p19
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she has – with others, including the therapist, and with herself – she can, 
within the containment offered by the therapeutic space (a microcosm 
of life), both sit with her feelings, inclinations and reactions in her 
current mode of being and experiment with other, more fruitful, ways 
of engaging and attending. 

Không cần phải là Phật tử mới thấy được sự giải phóng có thể xảy 
ra trong việc thử giảm bớt những phản ứng cứng rắn và thành kiến 
đối với thế giới và kinh nghiệm của chúng ta về điều đó.  Ở mức 
độ cá nhân và trị liệu, vấn đề của bệnh nhân, được tạo ra và kéo dài 
bởi một số điều kiện.  Khi quan sát bệnh nhân hành xử trong những 
mối liên hệ của bà – với người khác, kể cả người trị liệu, và với bản 
thân của bà – bà có thể, trong phạm vi hạn chế của không gian trị 
liệu (một cuộc sống thu nhỏ), cả hai có thể ngồi xuống thảo luận về 
những tình cảm, khuynh hướng và phản ứng của bà trong hoàn cảnh 
hiện tại và thử nghiệm với cái khác, những cách tham dự và có mặt 
hữu hiệu hơn.

Ở mức độ cộng đồng và xã hội, tất cả các Mục Tiêu Thiên Niên Kỷ 
của LHQ nhằm tạo ra một sự chuyển đổi từ tư duy vị kỷ, chỉ lo bảo 
vệ bản thân đến tư duy bao gồm, tương quan, trên mức độ của ‘chúng 
ta’ và ‘họ’.   Tôi nói ‘tự bảo vệ’ (self-protective) nhưng chính khuynh 
hướng đó hàm chứa tất cả mọi cách bảo vệ chống lại kẻ khác, và ngăn 
cản sự tiến bộ và phát triển của người.  Điều này không đem lại lợi ích 
cho bản thân hay cho tha nhân –đơn giản chỉ vì nó không xét đến mối 
tương quan của con người.

‘Trị liệu’ (Therapy) tự nó có nghĩa là ‘quan tâm’ – để ý cẩn thận đến.  
Điều này đúng với cả trong phạm vi cá nhân, quốc gia hay quốc tế.  Cái 
này phản chiếu cái kia – như mạng lưới Nhân-Đà-La (Indra’s net).  Dầu 
vậy chúng ta cũng lo sợ về sự yếu kém của mình.  Dầu không có căn cứ 
cho nỗi lo sợ đó (nỗi lo rằng chúng ta không vững vàng), nỗi lo đó đủ 
thực để trở thành một cảm giác.  Và, dầu ta không thiếu gì trong cái ta 
gọi là ‘rỗng không’ (‘nothingness’), chúng ta đi tìm ảo tưởng để tự an ủi 
và tạo ra một chỗ đứng cho ta.

Như vậy, có sự khác biệt giữa ‘cái muốn’ độc hại, như là ham muốn 
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bản năng, vô lý (taṇhā), và cái muốn như là một nhu cầu thiết thực; và 
để có thể nhận ra nó và giải quyết nó, chúng ta cần nhận thức được sự 
tương quan là cái có khả năng hỗ trợ tất cả chúng ta thay vì là cái mà 
một thiểu số chúng ta có thể trục lợi.

Mặc dầu, với tư cách là nhà trị liệu, tôi thường thấy những vấn 
đề tình cảm bị các yếu tố kinh tế xã hội làm cho trầm trọng thêm, tôi 
không muốn đổ tất cả mọi vấn đề trên thế giới cho kinh tế.  Trao quá 
nhiều quyền lực cho kinh tế chỉ là một khía cạnh của vấn đề, không 
phải là giải pháp của nó.  Một lòng nhân đạo cơ bản và sự sẵn lòng 
quan tâm đến người khác là quan trọng hơn.  Thái độ và giá trị của 
chúng ta là nền tảng cho những gì ta cho phép kinh tế thể hiện. Luật 
lệ kinh tế không phải được khắc trên đá. Chúng là những sự kiện văn 
hóa.  Nhưng, vì Freud chắc chắn rằng, ngay linh hồn cũng được thấy 
trong ngôn từ của kinh tế.  Nếu nền kinh tế thế giới hiện tại bao gồm 
món nợ khổng lồ chưa từng thấy và những lời hứa hão huyền, thì 
một sự hiểu biết về tự ngã theo Phật giáo đem lại sự giải thoát khỏi 
bất cứ cảm giác thiếu sót nào và lời hứa chân thật mà nó có thể mang 
đến –có khả năng đến với tất cả mọi người.

Vì nếu một người thất bại, tất cả chúng ta thua.


