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Văn hóa là yếu tố nền tảng tạo nên sự đặc thù của từng quốc gia, từng 
xứ sở; nhưng cái làm nền văn hóa lại là giáo dục! Như thế, sự hiện 
hành của một hệ thống giáo dục trong một giai đoạn lịch sử nào đó 
chính là hệ quả từ định hướng về triết lý sống hay giá trị cuộc sống. 
Nói khác đi, sự thành công hay khủng hoảng của một nền giáo dục có 
nguồn gốc từ sự định hướng này. Có thể thấy rằng triết lý sống hay 
định hướng văn hóa của thế giới ngày nay (Đông cũng như Tây) ít 
nhiều đều là sản phẩm hoặc bị ảnh hưởng bởi một số khuynh hướng 
giáo dục đang phổ biến dưới đây.

Khuynh hướng thứ nhất cho rằng đại học là nơi làm ra và phổ biến 
tri thức; nếu thế, giáo dục đại học một mặt đánh mất chức căn bản là 
khả năng hướng dẫn và khơi nguồn sáng tạo của nó, mặt khác vô hiệu 
hóa khả năng cảm nhận và phán xét của người học, bởi vì “giáo dục 
không chỉ học từ sách vở, nhớ những sự kiện, mà còn phải học cách 
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nhìn cách lắng nghe những gì mà sách vở muốn nói, dù đó là đúng 
hay sai. Giáo dục không chỉ vượt qua những kỳ thi, nhận văn bằng, 
tìm được công việc, lập gia đình, mà giáo dục là phải có khả năng giúp 
con người lắng nghe tiếng chim kêu, bầu trời xanh, những cảnh đẹp 
tuyệt vời của cây cỏ, núi rừng, cảm xúc và cảm nhận chúng một cách 
trực tiếp và thực thụ”1. 

Khuynh hướng thứ hai chủ trương rằng đại học là nơi đào tạo ra 
người lao động có năng lực phục vụ cho đất nước. Nếu như thế, vai trò 
của giáo dục ở đây chỉ có nhiệm vụ huấn luyện con người trở thành 
công cụ theo khuôn mẫu định sẳn. Từ đây con người bị cướp mất đi 
sự sáng tạo, sự tự do, và không cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống.

Khuynh hướng giáo dục thứ ba cho rằng đại học là phải chú trọng 
đến việc tôi luyện tư cách, bản lĩnh, nhân sinh quan cho thanh niên, 
đồng thời tôn trọng sự phát triển con người cá nhân. Tuy nhiên, không 
phải khía cạnh nào của con người cũng cần được phát triển, bởi lẽ nếu 
phát triển một cách tự do, tùy tiện hoặc phiến diện sẽ đưa đến sự mất 
cân đối trong mỗi cá nhân và cả xã hội. Bởi vì, mục tiêu của giáo dục 
không đơn giản chỉ giáo dục cá nhân biết tư duy và hành động độc lập, 
mà phải hướng dẫn con người thấy rõ mục tiêu cao cả nhất của đời 
sống của mình: đó là phục vụ xã hội. 

Cũng cần nhắc lại rằng những ám ảnh “khủng hoảng” mà thế giới 
ngày nay đang quan ngại rõ ràng không phải là hệ quả của giáo dục, 
mà là mối hệ lụy trực tiếp từ định hướng của văn hóa hay triết lý 
sống. Do vậy, nếu chỉ chú trọng đến những hiện tượng rối loạn trong 
xã hội và quy kết trách nhiệm khủng hoảng ấy cho hệ thống giáo dục 
hiện hành thì chỉ mới định bệnh ở đầu ngọn. Nguồn gốc thật sự của 
căn bệnh vẫn chưa được nhận diện; bởi vì đặc tính của một nền văn 
minh là sự biểu lộ về tôn giáo của nó, và văn minh được quyết định 
bởi phẩm chất của tôn giáo mà nó dựa vào2. Từ thực tế này có nhiều 
người giả định rằng mọi khủng hoảng của thế ngày nay đều bắt nguồn 
từ nền tảng triết lý tôn giáo, ban đầu từ truyền thống Do Thái giáo 
thuộc Tây Nam Châu Á và Thiên Chúa giáo, sau đó lan tràn khắp nơi. 
Bởi vì, nền tảng cản bản của nền văn hóa Tây phương, bao gồm cả Hy 

1.  Krishnamurti, On Education, All Indian Press

2.  A. Toynbee- D. Ikeda, Man Hímelf Must Choose
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Lạp lẫn Do Thái, xem mục tiêu của cuộc đời là hoàn thiện con người, 
nhưng con người thời đại ngày nay chỉ quan tâm đến hoàn thiện đồ 
vật, và học cách để tạo ra chúng”3. Chính định hướng văn hóa này 
đã sản sinh ra một khuynh hướng sống có ảnh hưởng rất lớn đến tư 
tưởng của nhân loại trong thời điểm hiện tại: hạnh phúc lý tưởng của 
con người là vật chất và nguồn lợi tức từ vật chất mà họ kiếm được. 
Rõ ràng, mọi phương tiện để đạt đến mục tiêu này, bao gồm cả triết 
lý giáo dục, liên tục được phát minh và cải tiến. Sự ra đời những hệ 
thống kinh tế, công nghiệp hiện đại nhằm thỏa mãn tham vọng hoàn 
thiện đồ vật của con người đã tạo vô số của cải vật chất, đã làm cho 
thế giới này trở nên phong phú, văn minh, hiện đại hơn. Tuy nhiên 
mặt trái của vẻ hào nhoáng này lại sản sinh vô số thảm họa về đạo 
đức, văn hóa, môi trường, v.v…, và đang diễn ra khắp nơi trên thế 
giới. Hệ quả của những mẫu thức giáo dục này đã đưa đến sự phát 
triển nhân cách thiếu cân đối, hài hòa, đã tạo nên bức tranh khủng 
hoảng toàn cảnh, từ thế giới con người đến thế giới tự nhiên, đe dọa 
đời sống của mọi loài trên hành tinh này, bao gồm cả sự sống còn của 
nhân loại. Theo Bertrand Russell, “thế giới ngày nay cần có một triết 
học hoặc tôn giáo để cải tạo cuộc sống. Nhưng để kiến tạo một cuộc 
sống mới, nền tảng cần thiết để đánh giá là một thứ gì khác hơn là 
một đời sống đơn thuần! Cuộc sống được cải tạo chỉ để sống thì giống 
như động vật mà không có bất cứ giá trị nhân văn nào, cuộc sống ấy 
không bảo toàn được nhân loại một cách lâu dài khỏi sự mệt mỏi, và 
cảm giác trống rỗng”4. Như thế, chúng ta có thể giả định rằng khủng 
hoảng của thế giới hiện nay là khủng hoảng lý tưởng sống, tức định 
hướng văn hóa mà không chỉ là khủng hoảng giáo dục. Trọng tâm của 
vấn đề cần phải nhìn nhận một cách thấu đáo ở đây là: “con người là 
gì và mục tiêu của cuộc sống con người là gì”; bởi lẽ, con người là chủ 
nhân của thế giới này chứ không phải bất cứ thứ gì khác. Sự ổn định 
hay khủng hoảng của cả thế giới chủ yếu tùy thuộc với định hướng 
sống của con người. Tuy nhiên, với khuynh hướng sống “hoàn thiện 
vật chất” như hiện nay, con người vô hình dung đã trở thành vật nô lệ 
cho cái tư tưởng sở hữu (to have) mà không phải là hiện hữu (to be) 
của chính mình. Nói khác đi, hệ văn hóa hiện hành đang nghiêng nặng 
về chủ nghĩa vật chất và thực dụng và xem nhẹ yếu tố tinh thần! Các 
hệ thống giáo dục đương thời chú trọng đến giáo dục hướng nghiệp 

3.  Erich Fromm, Psychoanalysis and Zen Buddhism

4.  Bertrand Russell, Principles of Social Reconstruction
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hay chuyên môn hóa con người được xem như là phương cách để 
thỏa mãn khát vọng của họ. Những thành tựu về khoa học kỹ thuật, 
điện toán, nguyên tử hạt nhân phản ánh hiệu quả của khuynh hướng 
văn hóa này. Tuy nhiên, theo Krishnamurti, “người biết cách để tách 
rời một hạt nguyên tử, nhưng không có tình yêu thương trong trái 
tim sẽ trở thành ác quỷ”5. Do vậy, dạy cho người một chuyên ngành thì 
chưa đủ. Bởi bằng cách đó, anh ta tuy có thể trở thành một cái máy 
khả dụng nhưng không thể trở thành một con người đầy đủ phẩm 
giá… Anh ta phải được dạy để có một ý thức sống động về cái gì là đẹp 
và cái gì là thiện; nếu không, với kiến thức được chuyên môn hóa của 
mình, anh ta chỉ giống một con chó được huấn luyện tốt hơn là một 
con người được phát triển hài hòa6. Những báo động về sự vô cảm 
của con người trước những nổi đau quằn quại của đồng loại đang xảy 
ra khắp nơi trên thế giới có thể là hệ lụy từ khuynh hướng máy móc 
hóa, hay hiện đại hóa này. Vô số thảm họa thiên tai, hạn hán, bảo lụt, 
băng tan là hậu quả khôn lường của lối sống hưởng thụ, quá đề cao 
giá trị thực dụng của con người. 

Có thể nói rằng hệ văn hóa giáo dục đương thời đã khiến cuộc sống 
con người đang mất sự hài hòa cân đối. Bởi lẽ, thông thường, giáo 
dục có hai hướng chính: hướng văn hóa có chức năng đào luyện con 
nguời hoàn thiện về nhân cách, và hướng hiệu năng giúp con người 
tạo ra vật chất7. Nói khác đi, nền giáo dục hiện đại đang làm tốt chức 
năng tạo ra vật chất, nhưng thất bại trong việc truyền đạt về giá trị 
và ý nghĩa của đời sống văn hóa tinh thần vì “phẩm chất của giáo 
dục phải được phản ánh trong phẩm chất, giá trị và sự tôn nghiêm 
của cuộc sống”8. Trước thực trạng trên, Elbert Einstein cho rằng nhân 
loại đang cần một loại “văn hóa đạo đức” mới có thể giải quyết khủng 
hoảng này9.  Dĩnhiên, khi nói đến đạo đức người ta không thể không 
nối kết với tôn giáo, vì đời sống đạo đức mà không liên hệ đến tôn 
giáo cũng giống như xây nhà trên cát, và cuộc sống không có tôn giáo 

5.  Krishnamurti, Education and The Significance of Life

6.  Elbert Einstein, Idea and  Opinion

7.  J C Aggarwal, Theory & Principle of Education

8.  J C Aggarwal, Theory & Principle of Education

9.  Elbert Einstein, Idea and  Opinion
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thì bất toàn, vì giáo dục và tôn giáo có một mối liên kết tự nhiên10. 
Như vậy, tôn giáo có một vai trò rất quan trọng trong giáo dục! Nhưng 
triết lý giáo dục của tôn giáo nào có thể đáp ứng được nhu cầu của xã 
hội hiện nay? Làm thế để vận dụng triết lý tôn giáo vào trong giáo dục 
là một câu hỏi không đơn giản. Theo nguyên lý giáo dục, yêu cầu căn 
bản của một triết lý giáo dục hoàn thiện cần phải thỏa mãn ba vấn 
đề: 1. Bản chất con người là gì? 2. Nền giáo dục ấy muốn con người 
có những đặc tính gì? 3. Phải làm gì để có con người chúng ta ước 
muốn?11 Với tư tưởng chủ quan, chúng tôi thiết nghĩ rằng triết lý giáo 
dục Phật giáo, đặc biệt là học thuyết duyên khởi và ngũ uẩn, có thể 
là một trong những giải pháp đáng suy gẫm  đối với các nhà văn hóa 
giáo dục đương thời. 

Về vấn đề bản chất con người, Phật giáo chủ trương rằng con người 
là sự cấu thành của năm nhóm (uẩn), gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức. 
Nói theo ngôn ngữ hiện đại, con người là một tổng thể của năm thành 
tố: thể chất, tình cảm, tri giác, lý trí và nhận thức. Năm thành tố này 
lại được phân thành hai nhóm: sắc pháp (thể chất) và tâm pháp (tinh 
thần). Một con người đúng nghĩa phải là một nhân cách bao gồm cả hai 
năng lực trên. Xem trọng một trong hai sẽ dẫn đến sự phát triển mất 
cân đối, hài hòa của cá nhân cũng như xã hội. Vì nếu giáo dục chỉ chú 
trọng đến phạm trù thể chất (sắc pháp), nghĩa là người ta đã phủ nhận 
năng lực tâm linh; ngược lại, nếu chỉ nhấn mạnh đến tâm linh (nói 
theo các tôn giáo hữu thần là phần hồn), người ta sẽ bỏ quên sức mạnh 
của vật chất, thế giới hiện thực. Từ hệ luận trên, có thể nói rằng các học 
thuyết giáo dục đương thời dường như đang biểu hiện những nhược 
điểm vừa nêu. Theo thiển ý của người viết, đây có thể là trọng tâm của 
vấn đề; bởi vì một lý thuyết giáo dục chỉ được xem có giá trị khi hội đủ 
cả năm yếu tố trên, giáo dục chỉ có thể giúp chúng ta nếu giáo dục đào 
tạo con người toàn diện. Nói khác đi, có lẽ đã đến lúc người ta cần tìm 
kiếm một loại triết lý trung đạo để giải quyết cơn khủng hoảng này. Bởi 
lẽ, “dạy con người về chuyên môn chưa đủ. Qua khả năng chuyên môn, 
cá nhân trở thành một thứ máy móc công dụng hữu ích mà không phải 
là một nhân cách được phát triển hòa điệu. Điều căn bản thiết yếu là 
người ta cần nắm bắt được sự hiểu biết và cảm nhận được sinh động 
(rõ ràng) về các giá trị. Mỗi cá nhân phải học hiểu các động cơ của con 

10.  J C Aggarwal, Theory & Principle of Education

11.  Thích Chơn Thiện, A Concept of Personality through the Panca Nikaya
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người, vô minh và nỗi khổ đau của con người để nắm bắt được sự liên 
hệ rõ ràng với các cá nhân và đồng loại và với cộng đồng của mình.” 
Như thế, một nền giáo dục đúng nghĩa phải là một nền giáo dục toàn 
diện, chú trọng đến mối liên kết giữa thân và tâm, sự tồn tại bất ly giữa 
cá nhân và xã hội. Giáo dục Phật giáo có thể đáp ứng được tiêu chí 
trên khi nhấn mạnh đến con người toàn thể mà không chia chẻ nhân 
cách từng phần. Đức Phật tuyên bố: “Thức có thể tồn tại với sắc làm 
phương tiện, sắc làm đối tượng, sắc làm nơi nương tựa….(tương tự 
với thọ, tưởng, hành). Nếu ai bảo rằng họ có thể chỉ rõ sự xuất hiện, sự 
ra đi, sự biến mất, sự sinh, sự tăng trưởng, phát triển và biệt lập với 
sắc, thọ tưởng, hành, thì đấy là một điều không thực có”12. Nói khác đi 
không thể có một con người tâm linh tách rời thế giới hiện thực này; 
cũng không thể hình dung được cái gọi lại người mà nếu chỉ là một con 
người thể chất thuần túy. Đây chính là nét khác biệt của Phật giáo với 
các hệ tư tưởng và tôn giáo khác. 

Về vấn đề thứ hai (con người có những đặc tính gì), Phật giáo chủ 
trương rằng con người là chúng sanh tối thượng trong mọi loài. Con 
người có khả năng trở thành nhân cách tốt đẹp nhất ngay trong cuộc 
đời này qua lời tuyên bố “Ta là Phật đã thành chúng sanh là Phật sẽ 
thành”. Trong vị thế con người, đức Phật đã chứng minh lời nói trên 
với nhân loại. Sự giác ngộ của đức Phật đã mở ra một chương mới 
trong tư tưởng nhân loại, đặc biệt trong công cuộc giải phóng con 
người khỏi mọi ách nô lệ, kể cả nô lệ đối với thần linh. Lời phát biểu 
sau đây của Robindranath Tagore có thể soi sáng cho quan điểm trên: 
“… đức Phật là người đã thánh hóa cuộc đời bằng một lần thị hiện tại 
mảnh đất trần thế qua hình ảnh bằng xương bằng thịt của Ngài…”13. 
Bên cạnh việc nô lệ thế giới siêu hình, một yếu tố khác cũng khiến con 
người đánh mất vị trí và phẩm giá của mình là nô lệ chính dục vọng 
của mình. Dục vọng và khát vọng thỏa mãn nó đã biến con người từ vị 
thế là chủ nhân ông của thế giới trở thành nô lệ cho chính mình, cho 
thế giới vật chất. Một cá nhân đứng trước một sắc đẹp mà tâm hồn 
mê dại, chứng tỏ người ấy bi chi phối và nô lệ bởi sắc đẹp. Tương tự, 
một cá nhân luôn thèm khát với các dục lạc như tài, danh, sắc, thực, 
thùy, người ấy bị chi phối và nô lệ bởi ngoại cảnh. Một nền giáo dục 
tốt phải hướng dẫn con người nhận diện được phẩm chất, ý nghĩa và 

12.  Samyutta Nikaya

13.  Hương Vân (dịch) Chuỗi Ngọc Trai
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giá trị của cuộc sống. Giáo dục Phật giáo có thể giúp con người nhận 
chân được sự tầm thường, sự nguy hiểm của dục vọng để thoát khỏi 
sự chi phối của nó. Đích đến của đạo Phật là sự giải thoát, giác ngộ: sự 
tự do thật sự. Người ta chỉ có thể là chính mình, là người hạnh phúc 
khi giải thoát hoàn toàn mọi sự trói buộc, đặc biệt là sự trói buộc của 
cái tự ngã mỗi người, bởi vì “giá trị chân chính của một con người chủ 
yếu được xác định bằng các tiêu chuẩn và ý nghĩa, trong đó người ấy 
đã đạt tới sự giải thoát khỏi cái ngã.”14

Mệnh đề căn bản thứ ba của một nền giáo dục là làm sao để có 
những con người chúng ta muốn? Giải đáp của Phật giáo nằm gọn 
trong chân lý thứ tư của Tứ Diệu Đế, tức Đạo Đế mà đức Phật đã tuyên 
thuyết sau khi thành đạo. Con đường này gọi là Trung Đạo (Majjhima 
Patipada), vì nó vượt qua tất cả các cực đoan, định kiến, vốn là nguyên 
nhân đưa đến mọi rối loạn trong cuộc đời từ cá nhân cho đến xã hội. 
Trung Đạo thường được hiểu là Bát Chánh Đạo, gồm chánh tri kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm và chánh định. Bát Chánh Đạo là tám yếu tố tạo nên cốt 
lõi của giáo dục Phật giáo với ba nội dung chính là giới đức, tâm đức 
và  tuệ đức.

Giới đức (chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng) là những nguyên 
tắc sống đưa đến an lạc, hạnh phúc cho cá nhân, gia đình và xã hội. Ba 
yếu tố này có thể được xem là cơ sở để tạo nên một nếp sống đạo đức. 
Không thể có được một sự phát triển hài hòa và ổn cố từ cá nhân đến 
xã hội nếu căn bản đạo đức không được thiết lập. Vả lại, bản chất của 
đạo đức Phật giáo lại được đặt trên nền tảng của từ bi15 nên có khả 
năng tạo ra sự hiểu biết và cảm thông giữa con người với con người, 
giữa con người và thế giới còn lại.

Tâm đức (chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định) nhằm huấn 
luyện và trang bị cho tâm thức con người sự bình tỉnh và sáng suốt 
để hành xử một cách thông minh mọi tình huống của cuộc sống. Năng 
lực của định là sự tập trung tinh thần và ý chí trên mọi đối tượng để 
phát huy hết sức mạnh của cá nhân. Không có sự thành công nào có 
thể đạt được nếu thiếu ba yếu tố này. Sở dĩ con người thời nay dễ 

14. Elbert Einstein, Idea and  Opinion

15.  Anguttara Nikaya (Tăng Chi Bộ Kinh)
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dàng nóng giận, sân hận, hành động cẩu thả, nóng nảy, vội vàng và 
thiếu cẩn trọng bởi vì thiếu định lực. 

Tuệ đức (chánh kiến, chánh tư duy) là cái thấy biết và suy nghĩ đúng 
đắn về bản chất của mọi sự vật, về con người, về ý nghĩa của cuộc 
sống. Tuệ đức có khả năng giúp con người hiểu rõ được khổ, nguyên 
nhân của khổ, sự chấm dứt khổ và con đường chấm dứt khổ đau. Tuệ 
đức liên hệ đến giải thoát, tình yêu thương vô vị kỷ nên có năng lực 
tạo ra hạnh phúc cho mọi người. Cần lưu ý rằng tất cả điều ác, bất 
thiện đang xảy ra trong xã hội con người như dục vọng, sân hận, ích 
kỷ, bạo động… đều là hệ quả của cuộc sống thiếu trí tuệ. Vì lý do này 
mà châm ngôn hành động của ngành giáo dục Phật giáo Việt Nam là 
“duy tuệ thị nghiệp”. Tuy nhiên, với đạo Phật, một con người đúng 
nghĩa phải là nhân cách bao gồm cả hai đặc tính đức và trí. Đức là 
tiếng nói của trái tim, của tình cảm, và trí là tiếng nói của khối óc, hiểu 
biết. Vì vậy, thiếu một trong hai đức tính này, tư cách con người trở 
nên khập khiễng và lệch lạc. 

Quan trọng hơn thế nữa, với định lý duyên sinh “Do cái này có mặt, 
cái kia có mặt. Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt. Do cái 
này sanh, cái kia sanh. Do cái này diệt, cái kia diệt”16, triết lý Phật còn 
giúp con người nhận chân được rằng cuộc sống cá nhân luôn có sự 
liên hệ mật thiết với đời sống tập thể. Nói theo ngôn ngữ triết học, tôi 
và chúng ta đều cùng tồn tại. Không thể có cái tôi độc lập khỏi chúng 
ta. Ngược lại, không thể có cái chúng ta tách rời cái tôi. Như thế, hạnh 
phúc hay khổ đau, khủng hoảng hay ổn cố của cá nhân và xã hội đều 
có mối liên kết với nhau. Được đào luyện và phát triển trong một định 
hướng như thế, tư tưởng mình sống vì mọi người và mọi người sống 
vì mình sẽ là nền tảng để tạo dựng nên một cuộc sống an bình, hạnh 
phúc và một xã hội phát triển bền vững. Ý thức bảo tồn thế giới tự 
nhiên như một hệ quả tất yếu vì lợi ích của chính con người và môi 
trường sống cho mọi loài. Những nguyên nhân chính đưa đến mọi sự 
rối loạn trong cuộc đời như tham vọng, sân hận, ích kỷ, vô cảm, tàn 
bạo sẽ lần lần được thay thế bởi những đức tính vô tham, vô sân, vô si, 
vô ngã, vị tha. Với một lý tưởng sống (hay định hướng văn hóa) như 
thế chúng tôi tin tưởng rằng người ta có thể sớm kiểm soát và chế ngự 
được căn bệnh khủng hoảng vốn đang lan tràn khắp mọi nơi, mọi lãnh 

16.  Samyutta Nikaya (Tương Ưng Bộ Kinh)
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vực của cuộc sống. 

Cần lưu ý rằng giáo dục Phật giáo không dính dáng gì đến đức tin, 
cầu nguyện hay nghi lễ mang ý nghĩa tôn giáo. Nó cũng không phải 
là một hệ thống triết thuyết mang tính giáo điều, răn đe, mà là một 
con đường dẫn đến nếp sống an lạc, hạnh phúc, hoàn toàn giải thoát 
nhờ vào sự hoàn thiện đạo đức, tri thức và tâm linh. Vì lý do này nên 
thế giới phương Tây không xem Phật giáo là một tôn giáo mà là “một 
nghệ thuật sống”. Nguyên nhân là vì, khác với tất cả các hệ thống triết 
học cũng như giáo lý của các tôn giáo với đặc thù nặng phần lý thuyết, 
suy tưởng, giáo lý Phật giáo được xây dựng từ chính kinh nghiệm 
sống của đức Phật, mà không phải là tư duy thuần lý. Lời tuyên bố: 
“Như Lai là nói sao làm vậy và làm sao nói vậy nên được gọi là Như 
Lai”17 cũng đã phản ánh được ý nghĩa của tư tưởng này. Chính yếu tố 
thực nghiệm này là chất liệu quan trọng lôi cuốn và thu hút những 
con người ở thế giới văn minh như Âu Mỹ đến với đạo Phật. Lời phát 
biểu sau đâu của văn hào Herman Hess sẽ soi sáng cho sự thật trên:  
“… Nhưng nội dung tri thức của lời Phật dạy chỉ là một nửa của sự 
đóng góp của Ngài. Nửa còn lại là đời sống của Ngài, đời sống thực mà 
Ngài đã sống… Thực vậy, đức Phật đã hoàn tất việc rèn luyện chính 
mình và đem ra áp dụng cho các đệ tử. Ngài đã xác định mục tiêu và 
đạt được những kết quả mà các nhà hành động chân chính nổi danh 
phương Tây phải ngả mũ kính phục” và “ đức Phật là hiện thân của 
tất cả những đức hạnh mà Ngài giảng dạy. Trong suốt 45 thuyết pháp 
thành công và sinh động, đức Phật đã thể hiện lời nói của mình bằng 
hành động.”18

Nói tóm lại, qua phần trình bày ở trên, chúng tôi tin rằng triết lý giáo 
dục Phật giáo có thể là một giải pháp khả thi để giải quyết những rối 
loạn của xã hội ngày nay. Bằng việc khẳng định mối liên hệ  hỗ tương 
giữa hai phạm trù vật chất và tinh thần, giáo dục Phật giáo nhắm đến 
đào luyện một con người toàn diện, hài hòa và cân đối cả hai yếu tố lý 
trí và tình cảm trong chính con người. Phật giáo chủ trương rằng con 
người là chủ nhân ông của mọi thứ trong cuộc đời này. Hạnh phúc hay 
khổ đau tùy thuộc vào cách hành xử của con người. Nếu lý tưởng sống 
của nhân loại được xây dựng trên ý niệm tự ngã và sự thỏa mãn mọi 

17.  Samyutta Nikaya (Tương Ưng Bộ Kinh)

18.  Thích Trí Thủ, A. Billings, J c Cleary, Phương Thuần, Bước Đầu học Phật
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khát vọng của tự ngã, lập tức con người bị trói buộc bởi chính sự ích 
kỷ và hạn hẹp của cái ngã nhỏ nhoi ấy! Đích đến của đạo Phật là giải 
thoát mọi ý niệm ngã tướng và sự chấp thủ về nó. Ai có khả năng giải 
thoát mình ra khỏi sự trói buộc của dục vọng và khát ái về một cái ngã 
không thật ấy, người ấy được gọi là bậc giác ngộ, bậc thánh giữa đời 
thường. Phương pháp để đạt đến mục đích trên là con đường Trung 
Đạo hay còn gọi là Bát Thánh Đạo. Hiểu biết một cách đúng đắn và con 
người, giá trị thật của con người và mục tiêu chân chính về cuộc sống 
con người cần hướng đến, triết lý giáo dục Phật giáo tạo ra một đời 
sống an bình hạnh phúc không chỉ cho thế giới loài người, mà còn tạo 
nên một sự tồn tại bền vững cho sự sống trên trái đất nầy.


