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Sống không nỗ lực 
 Bạn có khi nào thắc mắc tại sao khi con người lớn lên họ dường như mất đi 
tất cả niềm vui trong cuộc sống? Lúc này hầu hết các bạn còn trẻ và khá hạnh 
phúc; bạn có những vấn đề nhỏ xíu của bạn, có những kỳ thi để lo âu, nhưng 
bất chấp những việc đó trong cuộc sống của bạn có một sự hân hoan nào đó, 
phải vậy không? Có sự chấp nhận dễ dàng, cùng lúc về cuộc sống, sự quan 
sát nhẹ nhàng vui vẻ về mọi thứ. Và tại sao khi lớn lên chúng ta dường như 
đánh mất đi tánh thân mật vui vẻ về một cái gì đó ở bên ngoài, một cái gì đó 
có ý nghĩa lớn hơn. Tại sao có quá nhiều người, khi chúng ta lớn lên để tạm 
gọi là trưởng thành lại trở nên đờ đẫn, vô cảm với hạnh phúc, với vẻ đẹp, với 
những bầu trời khoáng đạt và quả đất tuyệt vời?  
Bạn biết không, khi người ta hỏi chính mình câu hỏi này, nhiều giải thích nảy 
ra trong cái trí. Chúng ta quá quan tâm đến chính chúng ta – đó là một lời giải 
thích. Chúng ta tranh đấu để trở thành một ai đó, để thành tựu và duy trì một 
vị trí nào đó; chúng ta có con cái và những trách nhiệm khác, và chúng ta phải 
kiếm tiền. Tất cả những sự việc ở bên ngoài này chẳng mấy chốc đè nặng 
chúng ta, vì vậy chúng ta mất đi niềm hân hoan của đang sống. Hãy nhìn 
những bộ mặt già hơn quanh bạn, nhận thấy hầu hết mọi người đều buồn bã 
làm sao, quá tiều tụy và bệnh tật, khép kín, lãnh đạm và thỉnh thoảng loạn 
thần kinh, không có một nụ cười. Bạn không hỏi chính mình tại sao à? Và 
thậm chí khi chúng ta hỏi tại sao, hầu hết chúng ta dường như được thoả mãn 
với những lời giải thích hời hợt.  
Chiều hôm qua tôi thấy một con thuyền với cánh buồm căng gió, được đưa đi 
bởi gió Tây. Nó là một con thuyền lớn, chất đầy củi chở về thị trấn. Mặt trời 
đang lặn, và con thuyền này tương phản với bầu trời có vẻ đẹp kinh ngạc. 
Người chèo thuyền chỉ lái nó, không chút nỗ lực, vì cơn gió đang làm mọi 
công việc. Tương tự như vậy, nếu mỗi người chúng ta có thể hiểu rõ vấn đề 
của tranh đấu và xung đột, vậy thì tôi nghĩ rằng chúng ta có thể sống không 
còn nỗ lực, hạnh phúc, với nụ cười trên khuôn mặt chúng ta.  
Tôi nghĩ chính sự nỗ lực hủy diệt chúng ta, sự tranh đấu này mà trong đó 
chúng ta trải qua hầu hết mỗi khoảnh khắc của cuộc sống. Nếu bạn nhìn 
những người lớn tuổi quanh bạn, bạn sẽ thấy rằng hầu hết cuộc sống của họ 
là một chuỗi đấu tranh với chính họ, với những người vợ hay những người 
chồng, với những người hàng xóm, với xã hội; và sự xung đột không ngừng 
nghỉ này gây hao phí năng lượng. Con người mà hân hoan, thật sự hạnh 
phúc, không con vướng mắc trong nỗ lực. Ở trạng thái không nỗ lực không có 
nghĩa rằng bạn trì trệ, đờ đẫn, ngu xuẩn; trái lại, chỉ có những người khôn 
ngoan, những người thông minh tột cùng mới thực sự được tự do khỏi nỗ lực, 
khỏi tranh đấu.  
Nhưng bạn thấy không, khi chúng ta nghe nói về trạng thái không nỗ lực 
chúng ta lại muốn như vậy, chúng ta muốn đạt được một trạng thái trong đó 
chúng ta sẽ không còn mâu thuẫn, không còn xung đột; vì vậy chúng ta biến 
điều đó thành mục đích của chúng ta, lý tưởng của chúng ta, và gắng sức 
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theo đuổi nó; và cái khoảnh khắc chúng ta làm việc này, chúng ta đã đánh mất 
đi niềm hân hoan của cuộc sống. Thế là chúng ta lại bị vướng mắc trong nỗ 
lực, trong tranh đấu. Mục tiêu của đấu tranh thay đổi, nhưng tất cả đấu tranh 
theo cơ bản đều giống nhau. Người ta có lẽ tranh đấu để mang lại sự cải cách 
xã hội, hay để tìm ra Chúa, hay để tạo ra sự liên hệ tốt đẹp hơn giữa con 
người, với người vợ hay người chồng, hay với người hàng xóm; người ta có 
lẽ ngồi bên bờ sông Hằng, sùng bái dưới chân vị đạo sư nào đó, và vân vân. 
Tất cả việc này là nỗ lực, là tranh đấu. Vì vậy điều quan trọng không phải là 
mục đích của tranh đấu nhưng hiểu rõ sự tranh đấu, hiểu rõ chính nó.  
Bây giờ, liệu cái trí có thể không chỉ ngẫu nhiên ý thức được trong chốc lát 
rằng nó không tranh đấu, nhưng luôn luôn được tự do hoàn toàn khỏi tranh 
đấu để cho nó khám phá ra một trạng thái hân hoan mà trong đó không có ý 
thức về người cao quý và kẻ thấp hèn?  
Khó khăn của chúng ta là cái trí cảm thấy thấp hèn, và đó là lý do tại sao nó 
tranh đấu để là hay để trở thành một cái gì đó, hay để vượt qua những ham 
muốn mâu thuẫn khác nhau của nó. Nhưng chúng ta đừng đưa ra những lời 
giải thích cho vấn đề tại sao cái trí lại đầy tranh đấu. Mỗi con người có suy 
nghĩ đều biết tại sao lại có tranh đấu cả phía bên trong lẫn phía bên ngoài. 
Ganh tị, tham lam, tham vọng, ganh đua của chúng ta dẫn đến hậu quả thô 
bạo – những việc này rõ ràng là những yếu tố thúc đẩy chúng ta tranh đấu, dù 
trong thế giới này hay trong thế giới sắp tới. Vì vậy chúng ta không phải học 
những quyển sách tâm lý để hiểu rõ tại sao chúng ta tranh đấu; và chắc chắn, 
điều quan trọng, là tìm ra liệu rằng cái trí có thể hoàn toàn được tự do khỏi 
tranh đấu hay không.   
Tóm lại, khi chúng ta tranh đấu, có xung đột giữa cái gì chúng ta là và cái gì 
chúng ta nên là hay muốn là. Bây giờ, không đưa ra những lời giải thích, liệu 
người ta có thể hiểu rõ toàn bộ cái qui trình của tranh đấu này để cho nó kết 
thúc hay không? Giống như con thuyền kia đang chuyển động cùng cơn gió, 
liệu cái trí có thể không còn tranh đấu hay không? Chắc chắn như thế, đây là 
một câu hỏi, và không phải làm thế nào đạt được một trạng thái mà trong đó 
không còn tranh đấu. Chính nỗ lực muốn đạt được một trạng thái như thế 
trong chính nó là một qui trình của tranh đấu, vì vậy trạng thái đó không bao 
giờ đạt được. Nhưng nếu bạn quan sát từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc 
khác làm thế nào mà cái trí bị vướng mắc trong sự đấu tranh liên tục – nếu 
bạn chỉ quan sát cái sự kiện mà không cố gắng thay đổi nó, không có cố gắng 
cưỡng bách cái trí vào một trạng thái nào đó mà bạn gọi là an bình – vậy thì 
bạn sẽ phát hiện ra rằng cái trí tự nhiên ngừng tranh đấu; và trong trạng thái 
đó nó có thể học hỏi vô tận. Rồi thì học hỏi đó không chỉ là tiến trình tích lũy 
những thông tin, mà còn là một khám phá về sự phong phú lạ thường vượt 
khỏi lãnh vực của cái trí; và có sự hân hoan cho cái trí khi thực hiện được 
khám phá này.   
Hãy quan sát chính mình và bạn sẽ thấy cái cách bạn tranh đấu từ sáng cho 
đến khuya, và năng lượng của bạn bị hao tổn trong những tranh đấu này 
nhiều như thế nào. Nếu bạn chỉ giải thích tại sao bạn lại tranh đấu, bạn bị mất 
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hút trong những lời giải thích và sự tranh đấu lại tiếp tục; trái lại, nếu bạn quan 
sát cái trí của bạn rất yên lặng mà không đưa ra những lời giải thích, nếu bạn 
chỉ thả cho cái trí ý thức được sự tranh đấu riêng của nó, chẳng mấy chốc bạn 
sẽ phát hiện ra rằng kia kìa một trạng thái mà trong đó không có tranh đấu gì 
cả, nhưng là một tỉnh táo kinh ngạc. Trong trạng thái tỉnh táo đó không còn ý 
thức của cái cao quý hơn và tầm thường hơn, không có người quan trọng hay 
người không đáng quan tâm, không có vị đạo sư. Tất cả những điều vô lý kia 
đều biến mất bởi vì cái trí của bạn hoàn toàn tỉnh thức; và cái trí hoàn toàn 
tỉnh thức có hân hoan.  
Người hỏi: Tôi muốn làm một sự việc nào đó, và mặc dù tôi đã cố gắng nhiều 
lần nhưng tôi đã không thể thành công khi thực hiện nó. Tôi có nên từ bỏ sự 
gắng sức, hay là nên kiên quyết trong nỗ lực này?  
Krishnamurti: Thành công là đạt được, nhận được một cái gì đó; và chúng ta 
tôn sùng sự thành công, phải vậy không? Khi một cậu bé nghèo lớn lên và trở 
thành nhà triệu phú, hay là một cậu học sinh tầm thường trở thành vị thủ 
tướng, cậu ta được vỗ tay, hoan nghênh, kính trọng nhiều về nó; vì vậy mỗi 
cậu trai hay cô gái đều muốn thành công bằng một cách này hay một cách 
khác.  
Bây giờ, có một sự việc như là thành công, hay nó chỉ là một ý tưởng mà con 
người theo đuổi? Bởi vì cái khoảnh khắc bạn đạt đến luôn luôn có một điểm 
xa hơn nữa ở phía trước mà ở đó  bạn vẫn phải đến cho bằng được. Chừng 
nào bạn còn theo đuổi sự thành công trong bất kỳ phương hướng nào bạn 
chắc chắn còn trong tranh đấu, trong nỗ lực, phải vậy không? Thậm chí khi 
bạn đã đến rồi, không có sự nghỉ ngơi cho bạn, bởi vì bạn còn muốn đi xa hơn 
nữa, bạn muốn có nhiều thêm nữa. Bạn có hiểu không? Sự theo đuổi thành 
công là sự ham muốn để được “nhiều hơn,” và một cái trí liên tục đòi hỏi 
“nhiều hơn” không là một cái trí thông minh; trái lại, nó là một cái trí ngu xuẩn, 
tầm thường, bởi vì đòi hỏi “nhiều hơn” của nó ám chỉ một sự tranh đấu liên tục 
dựa vào cái khuôn mẫu mà xã hội đã đặt cho nó.  
Rốt cuộc, cái gì là hài lòng và cái gì là bất mãn? Bất mãn là sự gắng sức tìm 
thêm “nhiều hơn” và sự hài lòng là ngừng lại sự tranh đấu đó; nhưng bạn 
không thể có được sự hài lòng nếu không hiểu rõ toàn bộ qui trình của “nhiều 
hơn,” và tại sao cái trí lại đòi hỏi nó.   
Nếu bạn hỏng một kỳ thi, ví dụ như thế, bạn phải thi lại, đúng vậy không? 
Những kỳ thi trong bất kỳ trường hợp nào là bất hạnh nhất, bởi vì chúng 
không thể hiện bất kỳ điều gì quan trọng, chúng không bộc lộ cái giá trị thực 
sự của thông minh. Đậu một kỳ thi phần lớn là một trò lừa ranh ma của ký ức, 
hay có lẽ là một vấn đề của may rủi; nhưng bạn cố gắng đậu những kỳ thi, và 
nếu bạn không thành công bạn phải tiếp tục nó. Với hầu hết chúng ta nó là 
cùng một qui trình trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta đang tranh đấu để 
đuổi theo một cái gì đó, và chúng ta không bao giờ ngừng lại để tìm hiểu liệu 
rằng cái sự việc chúng ta theo đuổi có xứng đáng để tranh đấu hay không. 
Chúng ta không bao giờ hỏi chính mình liệu rằng nó có đáng để nỗ lực, vì vậy 
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chúng ta vẫn chưa khám phá rằng nó không xứng đáng và chống lại quan 
điểm của cha mẹ, của xã hội, của tất cả những vị thầy và những vị đạo sư. 
Chỉ khi nào chúng ta hiểu rõ toàn bộ ý nghĩa của “nhiều hơn” lúc đó chúng ta 
mới ngừng suy nghĩ đặt nền tảng vào thất bại và thành công.  
Bạn thấy không, chúng ta rất sợ hãi thất bại, sợ hãi gây ra những lỗi lầm, 
không chỉ trong những kỳ thi mà còn trong cuộc sống. Gây ra một lỗi lầm 
được coi như là khủng khiếp bởi vì chúng ta sẽ bị phê bình vì nó, một người 
nào đó sẽ quở trách chúng ta. Nhưng rốt cuộc, tại sao chúng ta không nên tạo 
ra một lỗi lầm? Tất cả con người trên thế giới không đang gây ra lỗi lầm hay 
sao? Và thế giới sẽ không còn tồn tại trong tình trạng hỗn độn kinh khủng này 
nếu bạn không bao giờ tạo ra một lỗi lầm hay sao? Nếu bạn sợ hãi khi tạo ra 
một lỗi lầm bạn sẽ không bao giờ học hỏi được. Những người lớn luôn luôn 
tạo ra những lỗi lầm, nhưng họ không muốn bạn gây ra lỗi lầm, và vì vậy họ 
bóp chết tánh khởi đầu của bạn. Tại sao vậy? Bởi vì họ sợ rằng bằng cách 
quan sát và tìm hiểu mọi thứ, bằng cách thử nghiệm và tạo ra lỗi lầm bạn có lẽ 
tìm ra cái gì đó cho chính mình và phá vỡ uy quyền của cha mẹ, của xã hội, 
của truyền thống. Đó là lý do tại sao cái lý tưởng thành công được dựng lên 
cho bạn để tuân theo, và bạn sẽ thấy rằng, thành công luôn luôn kéo theo sự 
kính trọng. Thậm chí cả vị thánh trong những thành tựu tạm gọi là tinh thần 
của ông ấy phải được kính trọng, nếu không ông ấy không được công nhận, 
không được tuân theo.  
Vì vậy chúng ta luôn luôn đang suy nghĩ dựa vào sự thành công, dựa vào 
“nhiều hơn”; và “nhiều hơn” được đánh giá bởi sự kính trọng của xã hội. Nói 
cách khác, xã hội rất cẩn thận thiết lập một khuôn mẫu nào đó và tuỳ theo đó 
tuyên bố bạn là một thành công hay thất bại. Nhưng nếu bạn yêu thích làm 
một công việc gì đó bằng toàn thân tâm lúc đó bạn không cần quan tâm đến 
thành công và thất bại. Không có một người thông minh nào lại như vậy. 
Nhưng bất hạnh thay chẳng có bao nhiêu người thông minh, và không một ai 
bảo cho bạn về tất cả việc này. Toàn bộ quan tâm của một con người thông 
minh là nhìn thấy những sự kiện và hiểu rõ vấn đề – mà không suy nghĩ dựa 
vào thành công hay thất bại. Chỉ khi nào chúng ta không thực sự yêu thích cái 
gì chúng ta đang làm thì lúc đó chúng ta mới suy nghĩ dựa vào thành công 
hay thất bại.  
Người hỏi: Tại sao theo căn bản chúng ta lại ích kỷ như vậy? Chúng ta có lẽ 
cố gắng hết sức mình để không ích kỷ trong cách cư xử, nhưng khi có những 
lợi ích riêng chen vào thì chúng ta lại bị mê đắm trong chúng và dửng dưng 
đến những lợi ích của những người khác?  
Krishnamurti: Tôi nghĩ rất quan trọng không được gọi chính mình là ích kỷ 
hay là không ích kỷ, bởi vì những từ ngữ có một ảnh hưởng lạ lùng cho cái trí. 
Gọi một người đàn ông là ích kỷ, và anh ta sẽ bị buộc tội; gọi anh ta là một vị 
giáo sư, và một điều gì đó xảy ra trong sự tiếp cận của bạn đến anh ta; gọi 
anh ta là một Lạt-ma, và ngay lập tức có một vầng hào quang quanh anh ta. 
Hãy quan sát những phản ứng riêng của bạn và bạn sẽ thấy rằng những từ 
ngữ như là “luật sư,” “thương gia,” “thống đốc,” “người hầu,” “tình yêu,” 
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“Chúa,” có một ảnh hưởng lạ lùng trên những dây thần kinh của bạn cũng như 
là vào cái trí của bạn. Cái từ ngữ chỉ ra một chức năng đặc biệt nào đó gợi lên 
cái cảm giác của địa vị; vì vậy việc đầu tiên là phải được tự do khỏi thói quen 
vô ý thức về sự liên kết những cảm giác nào đó với những từ ngữ nào đó, 
phải vậy không? Cái trí của bạn đã bị điều kiện để suy nghĩ rằng từ ngữ “ích 
kỷ” đại diện cho một cái gì đó rất sai trái, không cao cả, và ngay tích tắc bạn 
áp dụng cái qui định đó vào bất kỳ sự việc nào cái trí của bạn chỉ trích nó. Vì 
vậy khi bạn hỏi câu này, “tại sao theo căn bản chúng ta lại ích kỷ?”, nó đã có 
sẵn cái ý nghĩa chỉ trích rồi.  
Rất quan trọng phải ý thức rằng những từ ngữ nào đó gây trong bạn một phản 
ứng thuộc trí năng, thuộc cảm xúc hay là thuộc thần kinh của sự ưng thuận 
hay chỉ trích. Khi bạn gọi mình là một người ghen tị, ví dụ như thế, tức khắc 
bạn đã khoá chặt sự tìm hiểu thêm nữa, bạn đã ngừng thấu hiểu vào toàn bộ 
vấn đề của ganh tị. Tương tự như vậy, có nhiều người nói rằng họ làm việc 
cho tình huynh đệ, mọi thứ họ làm vẫn còn chống lại tình huynh đệ; nhưng họ 
không thấy sự thật này bởi vì từ ngữ “huynh đệ” có một ý nghĩa nào đó đối với 
họ và họ đã tin tưởng; họ không tìm hiểu sâu thêm nữa và vì vậy họ không 
bao giờ tìm ra cái gì là những sự kiện không liên quan đến phản ứng thuộc 
cảm xúc và thần kinh mà từ ngữ đó gợi lên.  
Vì vậy đây là việc đầu tiên: hãy thử nghiệm và tìm ra liệu rằng bạn có thể nhìn 
vào những sự kiện mà không có những ngụ ý chỉ trích hay khen ngợi liên kết 
với những từ ngữ nào đó. Nếu bạn có thể nhìn vào những sự kiện mà không 
có những cảm thấy của chỉ trích hay tán thành, bạn sẽ thấy rằng trong sự tiến 
hành quan sát đó biến mất đi tất cả những rào chắn mà cái trí đã dựng lên 
giữa chính nó và những sự kiện.   
Chỉ cần quan sát cái cách bạn tiếp cận với một người mà được mọi người gọi 
là một con người vĩ đại. Những từ ngữ “con người vĩ đại” đã ảnh hưởng đến 
bạn; những tờ báo, những quyển sách, những người tuân theo tất cả đều nói 
ông ấy là một con người vĩ đại, và cái trí của bạn đã chấp nhận nó. Hoặc 
ngược lại bạn chọn một quan điểm trái nghịch và nói, “Ồ ngu xuẩn làm sao, 
anh ta không là một con người vĩ đại.” Trái lại nếu bạn có thể tách rời cái trí 
của bạn khỏi mọi ảnh hưởng và chỉ đơn giản quan sát những sự kiện, vậy thì 
bạn sẽ nhận ra rằng cách tiếp cận của bạn hoàn toàn khác hẳn. Cũng như 
vậy, từ ngữ “người dân quê,” với những liên tưởng của nó là nghèo đói, bẩn 
thỉu, tầm thường, hay bất kỳ là gì đi nữa, gây ảnh hưởng đến sự suy nghĩ của 
bạn. Nhưng khi cái trí của bạn được tự do khỏi ảnh hưởng, khi nó không chỉ 
trích và cũng không tán thành nhưng chỉ nhìn, quan sát, vậy thì nó không còn 
bị mê muội trong chính nó và không còn vấn đề của trạng thái ích kỷ đang cố 
gắng trở thành không ích kỷ.  
Người hỏi: Tại sao từ khi sinh ra cho đến khi chết, một cá nhân luôn luôn 
muốn được yêu thương, và nếu anh ta không nhận được tình yêu này anh ta 
sẽ không thể bình tĩnh và đầy tự tin như những người bạn của anh ta?  
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Krishnamurti: Bạn nghĩ rằng những người bạn của anh ta đầy tự tin hay sao? 
Họ có lẽ đi đứng nghênh ngang, họ có lẽ tạo ra dáng vẻ phong nhã, có giáo 
dục, nhưng bạn sẽ phát hiện ra rằng đằng sau sự biểu lộ tự tin đó hầu hết mọi 
người đều trống rỗng, đờ đẫn, tầm thường, họ thực sự chẳng có chút tự tin 
nào cả. Và tại sao chúng ta muốn được yêu thương? Bộ bạn không muốn 
được yêu thương bởi cha mẹ, bởi những giáo viên, bởi bạn bè của bạn hay 
sao? Và, nếu bạn là một người trưởng thành, bạn muốn được yêu thương bởi 
người vợ, bởi người chồng, bởi con cái – hay bởi vị đạo sư của bạn. Tại sao 
luôn luôn có sự khao khát được yêu thương này? Hãy lắng nghe cẩn thận. 
Bạn muốn được yêu thương bởi vì bạn không yêu thương; nhưng cái khoảnh 
khắc bạn yêu thương, nó chấm dứt, bạn không còn tìm hiểu liệu rằng người 
nào đó có yêu thương bạn hay không. Chừng nào bạn còn đòi hỏi được yêu 
thương, thì không có tình yêu trong bạn; và nếu bạn cảm thấy không có tình 
yêu, bạn là người xấu xa, hung bạo, vì vậy tại sao bạn nên được yêu thương? 
Nếu không có tình yêu bạn là con người chết rồi; và khi cái vật chết đó thỉnh 
cầu tình yêu; vẫn còn chết rồi. Trái lại, nếu quả tim của bạn ngập tràn tình yêu, 
vậy thì bạn không bao giờ xin xỏ để được yêu thương, bạn không bao giờ 
chìa cái tô ăn mày của bạn ra để cho ai đó đổ đầy vào nó. Chỉ có những 
người trống rỗng mới xin được lấp đầy, và một tâm hồn trống rỗng không bao 
giờ được lấp đầy bằng cách chạy theo sau những vị đạo sư hay tìm kiếm tình 
yêu trong trăm ngàn cách khác.   
Người hỏi: Tại sao những người lớn lại ăn cắp?  
Krishnamurti: Thỉnh thoảng bạn không ăn cắp hay sao? Bạn không biết một 
cậu bé ăn cắp một cái gì đó mà cậu ta muốn có từ một cậu bé khác hay sao? 
Nó cũng chính xác như vậy suốt cuộc đời mà thôi, dù chúng ta còn trẻ hay 
già, chỉ có những người lớn làm việc ăn cắp ma mãnh hơn, với nhiều từ ngữ 
nghe ra có vẻ tốt lành; họ muốn của cải, quyền hành, vị trí, và họ che dấu, bày 
mưu tính kế, lý luận để có được nó. Họ ăn cắp, nhưng nó không được gọi là 
ăn cắp, nó được gọi bằng một từ ngữ kính trọng nào đó. Và tại sao chúng ta 
lại ăn cắp? Trước hết, bởi vì, như xã hội hiện nay được cấu thành, nó tước 
đoạt những nhu cầu sống của nhiều người; những vùng đất nào đó của thế 
giới mà con người thiếu thốn lương thực, quần áo và chỗ ở, vì vậy họ làm một 
cái gì đó gọi là ăn cắp. Có những người ăn cắp, không phải bởi vì họ thiếu 
thốn lương thực, nhưng bởi vì họ là những người được gọi là chống lại xã hội. 
Đối với họ ăn cắp đã trở thành một trò chơi, một hình thức của kích thích – mà 
có nghĩa rằng họ không có được sự giáo dục thực sự. Giáo dục thực sự là 
hiểu rõ ý nghĩa của cuộc sống, không phải chỉ nhồi nhét để đậu những kỳ thi. 
Cũng có hành động ăn cắp ở mức độ cao hơn, ăn cắp những ý tưởng của 
những người khác, ăn cắp sự hiểu biết – khi chúng ta săn đuổi “nhiều hơn” 
trong bất kỳ hình thức nào, rõ ràng chúng ta đang ăn cắp.  
Tại sao chúng ta lại luôn luôn đòi hỏi, xin xỏ, mong muốn, ăn cắp? Bởi vì trong 
chính chúng ta không có gì cả; phía bên trong, thuộc tâm lý chúng ta giống 
như một cái trống bên trong rỗng không. Bị rỗng không, chúng ta cố gắng lấp 
đầy không chỉ bằng cách ăn cắp mọi thứ, mà còn cả bằng cách bắt chước 
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những người khác. Bắt chước là một hình thức của ăn cắp: bạn không là gì cả 
nhưng anh ta là một ai đó, vì vậy bạn sẽ cố gắng để có được một chút vinh 
quang của anh ta bằng cách bắt chước anh ta. Sự đồi bại này xảy ra suốt 
cuộc đời con người, và rất ít người được tự do khỏi nó. Vì vậy điều quan trọng 
là tìm ra liệu rằng trạng thái trống rỗng phía bên trong có khi nào được lấp 
đầy. Chừng nào cái trí còn đang tìm kiếm để lấp đầy chính nó, nó sẽ luôn luôn 
bị trống rỗng. Khi cái trí không còn quan tâm đến việc lấp đầy nữa, thì trạng 
thái trống rỗng mới chấm dứt.  
 
 
Trích “Nghĩ về những điều này” 
Nguyên tác: Think on These Things 
Tác giả: Krishnamurti  
Lời dịch: ÔNG KHÔNG 
Nguồn: http://groups.google.com/group/krishnamurti102 
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