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Người hỏi: Tôi không đau khổ khi ngài đau khổ. 
Krishnamurti: Thưa ngài? 
Người hỏi: Tôi không đau khổ khi ngài đau khổ.  
Krishnamurti: Thưa ngài?  
Người hỏi: Tôi không chết khi ngài chết. Tôi không cảm xúc khi ngài cảm xúc.  
Krishnamurti: Tôi không chết khi ngài chết. Tôi không cảm xúc khi ngài cảm xúc. Nhưng 
vượt xa hơn đó nữa, sâu thẳm hơn đó một chút nữa. Khi tôi chết, chết là gì? Xin ngài giải đáp. 
Tiến trình chết, mang tính sinh học, ta chết qua xác thân. Con người trên trái đất này đã chết 
hằng triệu người rồi. Khi ngài chết và tôi chết, điều đó có nghĩa gì? Ai là người chết? Danh 
sắc, con người, phẩm chất, hình ảnh mà họ xây dựng quanh chính con người của họ? Cái gì 
chết? Làm ơn, thưa ngài, ta phải thấm nhập sâu vào hiện tượng này, không chỉ bảo, “Tôi khác 
với ngài.” Và chỉ dừng ở đó. Dĩ nhiên, chúng tôi khác với ngài. Theo tính sinh học thì chúng 
ta khác nhau. Bạn cao. Tôi thấp, hoặc tôi đen hoặc bạn xanh. Dĩ nhiên có sự dị biệt. Bạn là 
một phụ nữ. Tôi là một người đàn ông. Nhưng bên trong, đi sâu vào trong, chúng ta là gì mà 
chúng ta quá đỗi hãnh diện? Một chuỗi dài ký ức là chúng ta, có phải là chúng ta hay không? 
Tưởng nhớ quá khứ. Chúng ta là một gói ký ức. Và để khám phá có một hiện tượng gì thánh 
thiện, sự thật chân thực vượt trên mọi từ ngữ, ấn tượng và phản ứng, nhất định phải sở hữu 
tính chất khảo sát, ngoài những thành kiến, ngoài mọi kết luận. Thưa ngài, muốn thấm nhập 
thật sâu vào những vấn đề đó một cách cẩn thận, ta phải, không phải chỉ dựa trên lời nói của 
ta. Bạn không thể hiểu được tất cả hiện tượng này – Nó đòi hỏi sự khảo sát lớn lao dựa trên 
chúng ta, không phải chỉ dựa trên quyết đoán – Tôi tin và điều đó đã đủ cho tôi. Chúng ta phải 
tìm hiểu ngay chính bản chất của đức tin, bản chất của kết luận, mọi tư tưởng của chúng ta.  
Người hỏi: Ngài có thể cho một vài thí dụ cụ thể về sự sáng tạo theo quan điểm của ngài – 
một vài thí dụ, nếu có thể? Tôi, thí dụ, sẽ cho rằng, Einstein sáng tạo một cách nào đó. Ngài 
có thể đưa ra một vài thí dụ theo quan điểm của ngài. 
Krishnamurti: Tôi không có quan điểm nào cả. Tôi sẽ không có quan điểm. Tôi thật sự có ý 
là như vậy. Không phải chỉ là một sự ứng đáp khôn khéo. Bởi vì tôi không phải là một người 
Ấn. Tôi không tin tất cả mọi điều đó – không tin – Tôi chối bỏ tất cả mọi điều đó. Không phải 
là do tôi rỗng tuếch, mê tín và tất cả những thứ lẩm cẩm đó. Nhưng tôi cho là, hãy xem xét 
những gì đã xảy ra với con người của chúng ta. Và mỗi một người đều sở hữu một quan điểm, 
và họ dính mắc trong quan điểm đó. Và vì vậy không ngừng phân chia, xung đột. Phát xuất 
từ  sự xung đột đó, sáng tạo không thể tồn tại được.   
Người hỏi: Ngài biểu thị rằng khi chúng ta trở nên rất yên lặng thì trí não sẽ có riêng giai điệu 
của nó. Ngài có thể chia sẻ về điều đó hay không? 
Krishnamurti: Thưa ngài, ngài có bao giờ, nếu tôi có thể hỏi một cách tôn trọng rằng, ngài 
có bao giờ yên lặng qua chưa? Theo nghĩa đen, thật sự tĩnh lặng, cả tâm lẫn thân. Trí não 
tuyệt đối tịnh tĩnh – Ngài đã thử qua chưa? Và vị thính giả này hỏi… Đúng vậy, thưa ngài. 
Ngài đang hỏi gì vậy? 
Người hỏi: Tôi muốn hiểu rõ ràng ám chỉ ngài đưa ra về nhịp điệu mà trí não biểu thị.  
Krishnamurti: Trí não là một bắp thịt, đúng không? Một bắp thịt phi thường, với khả năng 
vô biên, vô tận. Bạn có thể thấy được  những gì mà những con người như chúng ta đã sản 
xuất. Nhưng khi trí não yên lặng theo ý nghĩa tâm lý, thâm tâm,  không đo lường – Tôi sẽ 
không đi sâu vào đề tài này. Không đo lường. Có nghĩa là trí não không so sánh nên không có 
gì thêm. Bạn hiểu chứ? Có lẽ tôi nên đặt câu hỏi khác đi? Hoặc nhấn mạnh một điều gì. Cái 
bây giờ, thực tại, dung chứa quá khứ và tương lai. Tương lai là quá khứ. Tương lai là cái 
chúng ta đang là, đúng không? Quá hiển nhiên. Tôi ham muốn quyền lực, địa vị, danh vọng, 
năng nổ. Tôi là cái đó, bây giờ. Tương lai là vốn là một ngày mai, hoặc một ngàn cái ngày 
mai, vốn là cái tôi hiện tại. Nếu không có sự thay đổi cấp tiến trong hiện tại thì tương lai là cái 



tôi đang hiện là, Đúng chứ? Tôi thắc mắc không biết bạn có hiểu không. Sự chết cũng như 
vậy – Tôi sẽ không đi vào vấn đề này.   
Người hỏi: Thưa ngài. Ngài chia sẻ nhiều điều rất thật hôm nay, thí dụ như sự giới hạn của tư 
tưởng con người, và về sự quan trọng của tình thương. Nhưng tôi có một chút thất vọng là 
ngài vẫn chưa chia sẻ cho chúng tôi những giải đáp chân thực đến các vấn đề này.  
Krishnamurti: Thưa ngài, tôi đã giải đáp.  
Người hỏi: Câu trả lời đã được giải đáp bởi Thượng Đế toàn năng, Đấng Sáng Tạo duy nhất. 
Ngài đã gởi Đức Chúa Giê Su đến thế gian này, đã biểu thị cho chúng ta biết tình thương là 
gì  qua sự chết trên thập tự giá  vì chúng ta. Và ngài tức là tình thương, và ngài là nhân cách 
hóa của tình thương, và nếu không biết ngài, bạn không thể nhận biết tình thương. 
Krishnamurti:  Thưa ngài, tôi không muốn biết Thượng Đế là gì. Tôi không muốn biết. Ý 
của ngài là gì qua sự nhận biết? Sự nhận biết ám chỉ sự tưởng nhớ. Sáng nay, chúng ta gặp 
nhau, bạn thấy nhà diễn giả, nhân diện của ông, bạn nhớ nhân diện đó. Có lẽ bạn không nhớ 
được. Và sự tưởng nhớ này là hình ảnh bạn đã xây dựng về người đó. Nhưng người này, có lẽ 
hoàn toàn không có thật với hình ảnh mà bạn đã xây dựng về ông ta.  Thật quá hiển nhiên. 
Chúng ta đã xây dựng cái hiện tượng phi thường mà chúng ta gọi là Thượng Đế. Mỗi một nền 
văn minh, quá khứ, hiện tại và tương lai, có riêng ý tưởng của họ Thượng Đế là gì. Tôi tin là ở 
Ấn độ có 300,000 vị thánh, và trong thế giới Công giáo thì chỉ có một Thượng Đế. Bạn có thể 
vui đùa với 300,000 vị thánh đó – chọn lựa bất kỳ vị thánh nào bạn thấy thích và vui đùa. Xin 
làm ơn, tôi rất nghiêm trang. Xem có vẻ quái dị nhưng đây là một sự thật. Và khi nội tâm 
không còn nỗi sợ hãi – Bạn thấu hiểu – cái chết – sự bất ổn, không còn sợ hãi bất kỳ cái gì 
nữa, về mặt tâm lý lẫn sinh học, sau đó là sự tự do. Bạn có hiểu không?  Trong sự tự do đó là 
yếu tính năng lượng, và năng lượng đó có thể được xưng tụng bằng nhiều tên gọi khác nhau, 
không ai  thèm để ý.  
Người hỏi: Ngài dạy, “Hãy yên lặng và nhận biết ta là Thượng Đế “, và Đức Chúa Giê Su 
cũng dạy rằng, “Nếu ông duy trì mười điều răn của ta, ông sẽ nhận biết chân lý và chân lý sẽ 
khiến ông được tự do.” 
Krishnamurti: Tôi không hiểu câu hỏi của ngài. 
Người hỏi: Câu hỏi là,  làm sao ngài có thể có được sự tự do mà không nhận biết Đức Chúa 
Giê Su. 
Krishnamurti: Tôi không hiểu câu hỏi của ngài, thưa  ngài. 
Người hỏi: Câu hỏi của tôi là, làm thế nào ông có được tự do mà không biết đến Giê-su Kitô? 
Krishnamurti: Tôi không hiểu câu hỏi của ngài. 
Người hỏi: Giê-su Kitô nói, “Ta là Đường đi, Chân lý và Sự sống”, Giê-su Ki-tô là con 
đường duy nhất, chân lý duy nhất, và sự sống duy nhất. Không có Giê-su Ki-tô thì không có 
chân lý và sự sống, và đó là con đường duy nhất. 
Krishnamurti: Thưa ngài, xin thứ lỗi cho tôi. 2000 ngàn năm qua, câu tuyên bố này, theo 
Kinh thánh, được ghi lại bởi những nguời môn đồ sáu mươi năm sau đó hay hơn. Lời tuyên 
bố đó đã tồn tại lâu dài trước đó nữa – mỗi lời tiên tri, mỗi đạo sư, từ những ngày xa xưa nhất 
đều đã trình bày điều này. Nhưng lời tuyên bố đó có làm an ổn gì cho cuộc sống hằng ngày 
của chúng ta? Tất cả những sự bày tỏ trong các sách tôn giáo – có một vấn đề rất phức tạp 
trong sự việc này. Những ai sống với kinh sách – ở đây, ngài sống với Kinh thánh, và thế giới 
Hồi giáo với kinh Koran, còn thế giới của người Ấn-độ và Trung Quốc nữa, có cả ngàn quyển 
sách, hoặc nửa tá sách thôi cũng đủ tốt. Nên, với những kẻ chỉ nương cậy vào có một quyển 
sách thôi, sẽ trở nên giáo điều, võ đoán khủng khiếp. Nếu ngài có theo dõi sự việc này một 
cách cẩn thận, những người được cho là dị giáo đã bị hỏa thiêu trong quá khứ. Và những kẻ 
nào lệ thuộc vào Marx, Lenin, thì ngài có thể thấy chuỵên gì đang xảy ra ở đó. Nếu ngài có 
một ít quyển sách, những sách tôn giáo, chúng không quá giáo điều độc đoán. Thí dụ ở Ấn-
độ, ngài có thể là một người tốt mà không cần phải tin tưởng vào thượng-đế, không cần thực 



hành những nghi thức tôn giáo, và những nghi thức trở thành một hình thức giải trí, tùy tiện, 
tôn giáo hoặc gì khác. 
Vì vậy, thưa các ngài, nếu ta quá giáo điều, võ đoán, ngoan cố với những kết luận của ta, 
chính điều đó đang tạo nên quá nhiều nhiễu loạn và kinh hoàng trên thế giới này. Người Nga-
sô sẽ không nhường một phân đối với điều họ tin tưởng, ý thức hệ của họ; những người được 
gọi là Ki-tô hữu (Christians) và những ai được gọi là dân chủ cũng sẽ chẳng nhường một 
phân. Do đó có chiến tranh. Và vì vậy, xin làm ơn hiểu cho, chúng tôi không có đang tuyên bố 
bất cứ điều gì, chúng tôi chỉ đang quan sát và vận hành, không bất động. Cho nên, ta cần phải 
có sức sống và năng lực trội bật. Bởi chúng ta lảng phí năng lực của mình vào toàn bộ những 
chuyện vô lý, ngớ ngẩn đó. Như thế đó đủ rồi chứ, thưa ngài? 
Người hỏi: Khi tôi lắng nghe, tôi nghĩ rằng tư tưởng của chúng ta và kiến thức của chúng ta 
có thể mang chúng ta đến then chốt của vấn đề, mang chúng ta đến đầu mối của vấn đề. Và 
điều mà tôi muốn hỏi ngài, thưa ngài, là mặc dầu ngài xem nó là sự sáng tạo khi chúng ta 
đang đứng ở đầu mối của vấn đề, có thể ly cách chúng ta tất cả mọi kiến thức của chúng ta, và 
tất cả quá khứ của  chúng ta đã đưa chúng ta đến vấn đề, nên xa lìa tất cả hay sao? 
Krishnamurti: Không, thưa ngài, chúng ta không thể gạt đi tất cả mọi kiến thức của chúng 
ta. Ngài chắc chắn phải có kiến thức để đi từ đây đến nhà của ngài. Ngài nhất định phải sở 
hữu kiến thức để viết một bức thư. Ngài nhất định phải có kiến thức để nói được Anh ngữ, 
hoặc Pháp ngữ, hoặc Ý ngữ, hoặc Nga ngữ. Kiến thức là một nhu cầu, nếu không thì chúng ta 
đã không ngồi ở đây.  
Người hỏi: Nói một cách khác, chúng ta sẽ không nhận thức vấn đề trừ phi chúng ta có kiến 
thức. 
Krishnamurti: Kiến thức là một nhu cầu ở một lãnh vực nhất định nào đó, và tôi xem xét kỹ 
lưỡng là kiến thức, kiến thức có tính cách tâm lý có cần thiết hay chăng? Kiến thức có tính 
chất tâm lý – Bạn hiểu những gì ám chỉ - Bản ngã là yếu tính của kiến thức, được tích tập qua 
nhiều kinh nghiệm khác nhau,  những sự ngẫu nhiên, vân vân và vân vân. Tất cả mọi thứ kiến 
thức đó, kiến thức mang tính cách tâm lý, do vậy mà không cần thiết. Ta có thể hiện hữu 
trong trạng thái tự do khi ngài đặt kiến thức theo đúng vị trí của nó. Theo tính cách tâm lý, 
không có sự ghi chú các phản ứng. Thí dụ ngài sỉ nhục tôi, tại sao tôi phải ghi chú  nó. Tại sao 
trí não phải ghi chú  sự sỉ nhục đó, hoặc ngài khen ngợi tôi, tại sao ngài ghi chú nó? Tiến trình 
ghi chú này tạo ra bản ngã, cái tôi, và vì thế mà có sự phân biệt.   
Người hỏi: Nếu thế, câu hỏi của tôi là: Có phải sự sáng tạo là  để nhận thức vấn đề, có tất cả 
mọi kiến thức để mang ngài đến vị trí của ngài, để có thể bước một bước khác hơn. Không bị 
ràng buộc bởi cái bạn biết, nhưng để có thể rời bỏ nó? 
Krishnamurti: Đúng thế, thưa ngài, là tất cả mọi điều này. 
Người hỏi: Ngài là sự ghi chú thông tin. 
Krishnamurti: Có thể nào thoát khỏi tất cả mọi điều đó. Nếu vậy thì đó là chân sáng tạo. Đó là những 
gì mà ngài chia sẻ.  
Người hỏi: Cảm ơn ngài.  
Krshnamurti: Như vậy đã đủ chứ, thưa ngài?   
Raju: Cảm ơn ngài rất nhiều. ( Raju,người giới thiệu " Cuộc hội thảo " ) 
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