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��nh, t�nh tâm thì h�u h�t m�i ng��i �	u tr� l�i 
r+ng h� không có thì gi� �� làm vi�c �ó. R�t ít 
ai bi�t r+ng nh�ng ng��i b�n r$n quay cu&ng 
nh�t l�i là nh�ng ng��i c�n thc hành nh�ng 
ph��ng pháp này h�n ai h�t. 

M$t v� hi	n tri�t trên núi Tuy�t �ã nói v�i 
tôi: “M$t ngày không xa, s  có nh�ng ch
ng 
b�nh k/ l�, nh�ng c�n b�nh mà khoa h�c ph�i 
bó tay vì nguyên nhân c�a nó phát xu�t t� s 
xáo tr$n n$i tâm, h�u qu� c�a ��i s�ng xã h$i 
ph
c t�p, quay cu&ng. Ð�n khi �ó, h� s  hi�u 
giá tr� c�a s t�nh tâm. Trong t��ng lai, các 
ph��ng pháp thi	n ��nh s  phát tri�n r�t m�nh 
� ph��ng Tây vì nó �áp 
ng nhu c�u kh�n 
thi�t c�a con ng��i � th�i ��i �ó”. 

Trong khi h�c h)i v�i các hi	n tri�t trên 
núi Tuy�t, chúng tôi ���c c�nh cáo r+ng vi�c 
t�nh tâm, tham thi	n có th� tiêu cc hay tích 
cc. Nó tiêu cc khi nào nó liên quan ��n t� 
l�i c�a ng��i thc hành, thí d� ng��i thc 
hành ao ��c, mong c�u �i	u gì hay hi�n t��ng 
k/ l� nào �ó. Nó tiêu cc vì nó làm t�ng cái 
b�n ngã riêng r  và ch� �áp l�i lòng hi�u k/ 
c�a ng��i thc t�p khi�n h� l�m t��ng r+ng h� 
�ã ti�n b$ r�t nhi	u, �ã phát tri�n ���c quy	n 
n�ng, �ã tr� thành m$t ��ng này, v� n�. Khi 
nào tr�ng tâm c�a vi�c tham thi	n là tr� nên 
m$t cái gì, s� h�u m$t �i	u gì, m$t quy	n 
n�ng th�n thông nào thì vi�c này s  �ua con 
ng��i vào các c�m b'y h�t s
c nguy hi�m vì 
nó t�ng c��ng b�n ngã, lòng t ph�, cho mình 
quan tr�ng h�n ng��i. Hi�n nhiên có nhi	u 
ph��ng pháp làm phát tri�n quy	n n�ng nh� 
th�, ph�n l�n do các pháp s�, phù th�y ch� 
x��ng. Hi	n tri�t Kuthumi �ã d�y : “Ð
c tính 
c�n thi�t c�a ng��i �i trên ���ng ��o là lòng 
khiêm t�n, bi�t quên mình, bi�t d1p b) cái b�n 
ngã th�p hèn �� cho chân ngã t bi�u l$”. 
Thi�u �i	u ki�n này, ng��i ta s  d" dàng r�i 
vào c�m b'y nguy hi�m c�a các môn phái tà 
mu$i, l�i k! h�i nhân. 

M�c �ích c�a s tham thi	n hay t�nh tâm 
là �em vào giác th
c nh�ng ph�n tâm th
c 
siêu linh s%n có hay m� cái c�a nhà tù �ang 
giam hãm tâm th
c �� nó nh�n th
c chân lý 

ch
 không ph�i là m$t ph��ng pháp t�p trung 
t� t��ng �� phát tri�n m$t quy	n n�ng nào �ó 
hay ��t ���c �i	u gì nh� nhi	u ng��i l�m 
tu�ng.   � 
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Ta nghiêng ��u , chào v�ng tr�ng t� 
Nét ai c	�i r�ng r  tu!i m	�i l�m 
Tu!i m	�i l�m tr�ng không vàng không �� 
N"i �
t tr�i t� hai c�i xa x�m … 
 
Ta nghiêng ��u , chào v�ng tr�ng m�i 
Em d�u dàng mt thu� � bên ta 
Em óng � ph� tháng ngày mong ��i ,  
M
y tr�ng r#m , ta có m
y mùa hoa … 
 
Em l�i v�, ôi v�ng tr�ng lng l�y 
C� tròn ��y nh	 ch$ng bi�t b� dâu 
Ta chao ��o v�n lây ni�m tin c�y, 
Gi�a bao la Em d
u gi%t  tình s�u … 
 
Ng�ng m&t nhìn Em …ung dung quá, 
Tà áo tr�ng l'ng lng gi�a ngân hà 
(	�ng xanh bi�c , th	�ng Em b� b�n l�, 
Ai th	�ng ai  �oài �o�n gió quê nhà … 
 
Ta v�y tay t� t� v�ng tr�ng �)p 
M*t tr�ng c	�i th
m ��m 	�c m� x	a. 
(�i có ch*c cho ta vào c+a h)p 
(� còn vui qua nh�ng tháng n�m th�a … 
 
                                  Lê Công Minh 

 




