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Nhân dÎp T‰t Bính Thân 2016 phái Çoàn ngÜ©i Pháp vùng Evry - Essonne ghé thæm chùa. 

TØ m¶t Nhà Khoa H†c Ç‰n m¶t Tÿ Kheo 
Matthieu Ricard, là m¶t nhà khoa 

h†c trÈ tu°i, ngÜ©i Pháp, sinh næm 
1946, h†c Trung h†c tåi Lycée Janson-
de-Sailly. Lên ñåi h†c, Matthieu theo 
Çu°i ngành Sinh VÆt Phân Tº H†c 
(Molecular Biology). Làm viŒc tåi 
Institut Pasteur v§i nh»ng giáo sÜ n°i 
ti‰ng trong ngành nhÜ Francois Jacob 
(giäi Nobel Sinh VÆt h†c). Sau 5 næm 
khäo cÙu, næm 1972 Ricard Çã trình 
luÆn án Ti‰n sï và ÇÜ®c cÃp b¢ng 
Ti‰n sï Sinh VÆt h†c cûa Çåi h†c 
ÇÜ©ng Sorbonne. CÛng chính næm Ãy, 
m§i 26 tu°i, chàng báo cho bÓ (m¶t 
giáo sÜ Tri‰t h†c Çã tØng dåy Tri‰t bÆc 
ñåi h†c), mË (m¶t h†a sï), cho các 
thÀy, và các bån bè quy‰t ÇÎnh së bÕ 
s¿ nghiŒp khäo cÙu khoa h†c, bÕ h†c 
b°ng sang Hoa kÿ nghiên cÙu thêm vŠ 
Sinh VÆt h†c, bÕ tÜÖng lai trª thành 
m¶t nhà khoa h†c có hång, Ç‹ xuÓng 
tóc Çi tu, làm m¶t tÿ kheo h†c Çåo v§i 
m¶t nhà sÜ PhÆt giáo Tây Tång. ñiŠu 
này Çã gây ra m¶t s¿ ngåc nhiên rÃt 
l§n cho m†i ngÜ©i, nhÃt là cho các 
bÆc sinh thành Çã Ç¥t bi‰t bao kÿ 
v†ng vào cÆu con trai tài ba này.  

M¶t bÜ§c tØ m¶t nhà khoa h†c 
Ç‰n m¶t vÎ tÿ kheo là m¶t bÜ§c l§n, 
mÃy ai Çã làm, Çã muÓn làm hay Çã 
làm ÇÜ®c. H£n phäi có m¶t Ç¶ng l¿c 
kÿ lå nào Çó. Næm 1996, nhân m¶t 
cu¶c g¥p g« tåi Hatiban cûa hai bÓ 
con, bên sÜ©n núi trên cao 
Kathmandu, Nepal, ông bÓ m§i có 
dÎp hÕi ông con, bÃy gi© Çã 50 
tu°i,tåi sao Çã có quy‰t ÇÎnh Ãy.  

S¿ giäi thích m¶t truyŠn thÓng tôn 
giáo/tri‰t h†c ñông phÜÖng cûa m¶t 
Tÿ kheo thu¶c truyŠn thÓng Ãy, và Çã 
tØng là m¶t nhà khoa h†c Tây 
phÜÖng, cho m¶t tri‰t gia Tây 
phÜÖng hi‹u, h£n là m¶t chuyŒn kÿ 
thú. Xin m©i các bån theo rõi cu¶c 
nói truyŒn lš thú này, ÇÜ®c ghi låi 
trong phÀn mª ÇÀu cuÓn sách Le 
Moine et le Philosophe, xuÃt bän næm 
1998, lÜ®c dÎch dÜ§i Çây. 

Jean Francois : - Con có š ÇÎnh Çi 
tu t¿ bao gi© và tåi sao con låi có quy‰t 
ÇÎmh Ãy. 

Matthieu : - Con Çã theo Çu°i Khoa 
h†c là vì con thích khäo cÙu. NhÜng rÒi 
con thÃy khäo cÙu khoa h†c có hay Ç‰n 
mÃy cÛng không giäi quy‰t ÇÜ®c vÃn ÇŠ 
cæn bän cûa con ngÜ©i. Con Çã thÃy 
làm khäo cÙu là miên man Çi sâu vào 
m†i chi ti‰t, mà riêng con, con thÃy 
không th‹ làm mãi nhÜ th‰ ÇÜ®c. Trong 
khi Çó, con Çã låi Ç‹ š Ç‰n Ç©i sÓng tâm 
linh... M§i ÇÀu, không có gì là rõ rŒt... 
HÒi m§i l§n lên, con tìm Ç†c vài cuÓn 

sách vŠ tôn giáo, vŠ Thiên Chúa giáo, 
ƒn Ç¶ giáo, HÒi giáo, nhÜng kÿ thay, 
không Ç†c PhÆt giáo. HÒi Çó sách vŠ 
PhÆt giáo, khäo cÙu hay dÎch thuÆt, rÃt 
ít, ÇÜ®c vi‰t dÜ§i nhãn quan cûa ngÜ©i 
Tây phÜÖng hi‹u sai PhÆt giáo là m¶t 
tri‰t h†c hÜ vô (nihilism) không màng 
Ç‰n trÀn th‰. 

Jean Francois : - HÒi Ãy con bao 
nhiêu tu°i ? 

Matthieu : - Khoäng 15 tu°i. Con 
cÛng ÇÜ®c Ç†c mÃy bài phÕng vÃn Çåo 
sï Ramana Maharshi, ngÜ©i ƒn Ç¶, là 
ngÜ©i mà ngÜ©i ta cho r¢ng Çã Çåt t§i 
chánh Ç£ng chánh giác, bÃt nhÎ rÒi. 
NhÜng th¿c ra con Ç‹ tâm vào Çåo PhÆt 
là vào næm 1966..., Vâng khi Çó ÇÜ®c 
20 tu°i, còn ª Çåi h†c, s¡p vào Institut 
Pasteur, con ÇÜ®c xem m¶t b¶ phim cûa 
m¶t ngÜ©i bån là Arnaud Desjardins, vŠ 
nh»ng vÎ Låt Ma Tây Tång Çã phäi di 
cÜ sang Bhutan khi Trung C¶ng ti‰n 
chi‰m xÙ này. CÛng khoäng th©i gian 
Çó, con ÇÜ®c nói chuyŒn v§i m¶t ngÜ©i 
bån khác, Ti‰n sï Frederick Leboyer, 
m§i ª Darjeeling vŠ, k‹ låi có g¥p mÃy 
vÎ Låt Ma Çó. Chính nh»ng hình änh 
cûa Arnaud, cûa Frederick và chuyŒn 
h† k‹ låi Çã g¥p các vÎ Låt ma Çó, Çã 
giúp con có quy‰t ÇÎnh phäi sang Hy 
Mã Låp SÖn. HÒi Çó, con vØa xong m¶t 
h†c kÿ, ÇÜ®c nghÌ 6 tháng trÜ§c khi 
sang m¶t h†c kÿ m§i. HÒi Çó có phong 
trào híp-pi. NhiŠu b†n trÈ tu°i tìm cách 
sang ƒn Ç¶ b¢ng ÇÜ©ng b¶, vÅy xe Çi 
nh© (hitchiking) qua ngä Th° Nhï Kÿ, 
Iran, Pakistan, nhÜng con Çã thÃy là 
con phäi Çi Hy Mã Låp SÖn. 

Jean Francois : - Th‰ là nh»ng 
cuÓn phim cûa Arnaud Desjardins Çã 

Ç‹ låi m¶t Ãn tÜ®ng månh vào tâm tÜ 
con. Tåi sao vÆy ? 

Matthieu : - Vì con có cäm tÜªng 
con Çã thÃy ª các vÎ Låt Ma Çó hình 
änh cûa chính nh»ng ÇiŠu h† dåy d‡ 
khuyên ræn m†i ngÜ©i. Con không hi‹u 
rõ tåi sao, chÌ thÃy là h† Çúng là nh»ng 
bÆc thánh nhân, toàn häo, nh»ng nhà 
hiŠn tri‰t mà bây gi©, ª Tây phÜÖng rÃt 
khó ki‰m thÃy. MuÓn g¥p các ngài 
Socrates hay Plato hay ngÒi dÜ§i chân 
thánh Francis d’Assisi thì làm sao ÇÜ®c 
? NhÜng s¤n Çây chính các ngài là hiŒn 
thân cûa nh»ng bÆc thánh hiŠn. Con t¿ 
nhû : "N‰u có ai Çåt ÇÜ®c Ç‰n s¿ toàn 
thiŒn, toàn häo thì phäi là các vÎ này". 

Jean Francois : - Ngày xÜa, th©i 
cûa các vÎ hiŠn tri‰t c° Çi‹n Hy Låp, 
tri‰t h†c không phäi chÌ là lš thuy‰t 
suông, mà chính là m¶t lÓi sÓng. 
Nh»ng ÇiŠu các ngài dåy d‡ cÛng ÇÜ®c 
thÀy trò áp døng ngay vào cu¶c sÓng 
cûa h†. Hình änh các vÎ sÜ Tây Tång 
Çã gây m¶t Ãn tÜ®ng lên con, th¿c ra 
Çã có nguÒn gÓc t¿ Tây Âu. ñiŠu này 
Çã giäi thích tåi sao, th©i Çó, các nhà 
hiŠn tri‰t Çó Çã gi» vai trò dåy d‡, 
khuyên bäo, giúp Ç« vŠ tinh thÀn cho 
nhiŠu nhân vÆt quan tr†ng, cho Ç‰n tÆn 
cuÓi triŠu Çåi ñ‰ QuÓc La Mã, Ç¥c 
biŒt triŠu Çåi Marc Aurelius. VÆy thì 
cæn bän, không có khác biŒt gì l¡m 
gi»a ñông và Tây. 

Matthieu : - ThÜa Çúng. Có ÇiŠu 
khác biŒt là, các vÎ Çåi sÜ này không có 
š ÇÎnh khai tri‹n ra m¶t lš thuy‰t tri‰t 
h†c gì m§i, mà h† chÌ sÓng trung thành 
v§i m¶t truyŠn thÓng tâm linh có t¿ 
ngàn xÜa. ñÓi v§i con, con Çã rÃt mØng 
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khi thÃy m¶t truyŠn thÓng chính thÓng 
cûa m¶t lÓi sÓng, vÅn còn Çây, cho 
nh»ng ai muÓn bi‰t mà hÕi t§i, nhÜ là 
nh»ng c° vÆt ÇËp Çë trình bày ra cho 
m†i ngÜ©i xem vÆy. 

Jean Francois : - Nh»ng c° vÆt Çó 
là nh»ng cái gì ? Phäi có m¶t giá trÎ 
nào Çó chÙ ? 

Matthieu : - HÒi Çó con có m¶t š 
niŒm rÃt mÖ hÒ vŠ PhÆt giáo, nhÜng chÌ 
nhìn thÃy các nhà tu hành Çó, dÀu chÌ 
là hình änh trong phim nh¿a, con Çã 
cäm thÃy m¶t cái gì toàn thiŒn rÒi. SÓng 
v§i bÓ mË con Çã có dÎp g¥p nhiŠu tri‰t 
gia, tÜ tÜªng gia, nghŒ sï, væn sï nhÜ 
André Breton, Maurice Bejart, Pierre 
Soulages, cä nh»ng nhà thám hi‹m, 
bån cûa cÆu Le Toumelin, và cä nhiŠu 
nhà khoa h†c quen v§i thÀy Francois 
Jacob, Ç‰n diÍn thuy‰t tåi Institut 
Pasteur. H† toàn là nh»ng ngÜ©i hay 
tuyŒt, nh»ng thiên tài trong lãnh v¿c trí 
thÙc hay nghŒ thuÆt cûa h†, nhÜng 
không ch¡c Çó là nh»ng con ngÜ©i hiŠn 
lÜÖng tº t‰. Nhà thi sï có th‹ rÃt ba que 
sÕ lá, ông khoa h†c gia rÃt kh° sª, nhà 
nghŒ sï thì có th‹ kiêu ngåo ÇÀy mình. 
Tóm låi, có th‹ là Çû thÙ... Vâng, con 
cÛng có dÎp g¥p cä nhåc sï Igor 
Stravinsky và nhiŠu nghŒ sï tài hoa 
khác cûa th‰ gi§i Tây Âu. Con t¿ hÕi : 
"Mình có thÆt muÓn ÇÜ®c nhÜ vÆy 
không, muÓn giÓng nhÜ h† không ?". 
M¥c dÀu con rÃt ngÜ«ng m¶ h†, con vÅn 
thÃy có cái gì thi‰u sót, nhÜ lòng vÎ tha, 
lòng nhân tØ, lòng thành th¿c ch£ng 
hån. Trong khi Çó, con Çã thÃy ª các vÎ 
thÀy Tây Tång có cái gì khác h£n. 

Jean Francois : - Th‰ là con Çi 
ki‰m h† ? 

Matthieu - Vâng. Con Çã lÃy vé m¶t 
chuy‰n bay rÈ tiŠn sang ƒn Ç¶. Con Çi 
sang mà không nói ÇÜ®c ti‰ng Anh, vì ª 
Trung h†c con Çã chÌ h†c ti‰ng ñÙc 
cùng Hy Låp và La tinh. Sang Ç‰n New 
Delhi, v§i m¶t cuÓn tØ Çi‹n bÕ túi, khó 
khæn l¡m con m§i ki‰m ÇÜ®c vé xe lºa 
Çi Darjeeling. Lên Ç‰n nÖi, ngay sát v§i 
ÇÌnh tuy‰t phû tr¡ng xóa cûa ng†n Hy 
Mã Låp SÖn, con có trong ngÜ©i ÇÎa chÌ 
cûa m¶t ông cha Jesuite, mà Leboyer 
trÜ§c Çây Çã trao låi cho ít tiŠn Ç‹ giúp 
m¶t vÎ Çåi sÜ Låt Ma tên là Kangyur 
Rinpoché. M§i sang ƒn Ç¶ vài næm, Çåi 
sÜ sÓng m¶t cách rÃt ÇÖn giän trong 
m¶t cái nhà g‡ nhÕ v§i gia Çình và rÃt 
nhiŠu kinh sách mang tØ Tây Tång 
sang. Hôm con Ç‰n thì con Çåi sÜ cÛng 
m§i vŠ, và anh ta dÅn con Ç‰n g¥p bÓ 
anh Ãy. Con ª ÇÃy 3 tuÀn v§i Çåi sÜ, và 
không bao gi© con quên ÇÜ®c. Kangyur 
Rinpoché là môt ông già khoäng 70 tu°i 
ÇÀy lòng nhân ái và tØ bi. Con ngÒi suÓt 
ngày ÇÓi diŒn v§i thÀy, không h†c gì 
ÇÜ®c bao nhiêu, có th‹ nói là không h†c 
ÇÜ®c gì h‰t. NgÜ©i con cûa thÀy, Tulku 
Pema Wangyal, nói ÇÜ®c ti‰ng Anh, 
nhÜng con cÛng ch£ng hi‹u gì. GÀn h‰t 
ngày nghÌ thì con Çi vŠ, qua ngä 

Kashmir, bÎ sÓt thÜÖng hàn ª ƒn Ç¶, rÒi 
cÛng vŠ Ç‰n Damascus (Syria), Istambul 
(Th° Nhï Kÿ). VŠ Ç‰n Paris thì mŒt 
nhoài nhÜng con thÃy trong lòng 
chuy‰n Çi Çó là m¶t m¥c khäi 
(revelation) Çã chi phÓi š nghïa và 
hÜ§ng Çi cûa Ç©i con, mà con không 
bi‰t nói ra th‰ nào. Sau khi ª ƒn Ç¶ vŠ, 
h†c næm ÇÀu tåi Institut Pasteur con 
m§i thÃy rõ là phäi g¥p låi thÀy con là 
m¶t ÇiŠu quan tr†ng nhÜ©ng nào. Lúc 
nào con cÛng nghï Ç‰n ÇiŠu Ãy. 

Jean Francois : - M¶t s¿ thay Ç°i 
l§n lao nhÜ vÆy, con nói là con ch£ng 
h†c hành lãnh h¶i ÇÜ®c tí gì vŠ PhÆt 
giáo cä, mà Çó chÌ là m¶t cu¶c ra m¡t 
nhÆp môn thôi à ? 

Matthieu : - Vâng, con chÌ h†c vŠ 
sau thôi. LÀn ÇÀu cÛng nhÜ hai ba lÀn 
sau, con trª låi ƒn Ç¶ là chÌ cÓt Ç‰n g¥p 
thÀy con thôi. TÃt nhiên nh»ng lÀn Ãy, 
con cÛng ÇÜ®c thÀy chÌ dåy m¶t chút vŠ 
tâm linh, nhÜng không bao gi© h†c m¶t 
l§p liên tøc vŠ PhÆt giáo nào cä. ThÀy 
con h¢ng bäo : "PhÆt giáo có rÃt nhiŠu 
ÇiŠu hay Ç‹ h†c l¡m, nhÜng ÇiŠu quan 
tr†ng là ch§ bao gi© chuyên chú quá 
vào sách vª lš thuy‰t, mà quên mÃt th¿c 
hành, mà th¿c hành m§i là tr†ng tâm 
cûa tu tÆp Çåo pháp". H†c v§i thÀy, con 
t¿ khám phá ra ÇiŠu cæn bän cûa quan 
hŒ thÀy/trò là tâm mình phäi hoà ÇÒng 
ÇÜ®c v§i tâm cûa thÀy. Có th‰ m§i h†c 
ÇÜ®c phép quán tÜªng Ç‹ Çi Ç‰n s¿ hi‹u 
bi‰t giác ng¶. 

Jean Francois : - Hi‹u bi‰t giác 
ng¶ có phäi là m¶t h†c thuy‰t tôn giáo 
không ? 

Matthieu : - Không. Hi‹u bi‰t giác 
ng¶ là k‰t quä cûa m¶t s¿ thay Ç°i 
trong tâm thÙc, là Çã thÃy rõ ÇÜ®c bän 
tính cûa th‰ gi§i hình tÜ§ng, bän tính 
cûa Tâm, là tr¿c ti‰p quán chi‰u ÇÜ®c 
Chân Lš, vÜ®t trên m†i quan niŒm.  

Jean Francois : - NhÜ vÆy là m¶t 
vÃn ÇŠ tri‰t h†c rÒi. Khi thÀy con bäo 
hi‹u bi‰t giác ng¶ là nhÆn bi‰t ÇÜ®c 
bän tính tÓi hÆu cûa vån pháp, bên 
ngoài cÛng nhÜ trong tâm linh, thì Çó 
Çó là m¶t møc rÃt l§n, có th‹ bao trùm 
cä vÃn ÇŠ ki‰n thÙc, tìm tòi khäo sát 
hiŒn tÜ®ng...  

Matthieu : - Vâng. PhÆt giáo Tây 
tång có bao gÒm cä y khoa c° truyŠn, 
ngôn ng» h†c, thi ca, thiên væn... 
NhÜng môn h†c quan tr†ng nhÃt là tìm 
hi‹u chính mình, m†i hiŒn tÜ®ng quanh 
mình giäi Çáp câu hÕi : Cái gì ÇÜa Ç‰n 
hånh phúc, ÇÜa Ç‰n Çau kh° ? Tåi sao 
låi có kh° Çau ? Vô minh là gì ? Chân 
lš là gì ? Chánh niŒm là th‰ nào... Tìm 
ra ÇÜ®c tÙc là Çã hi‹u bi‰t giác ng¶. Có 
kh° Çau là vì vô minh... ChÌ nhìn ông 
thÀy, nghe thÀy nói, thÀy làm, Çi ÇÙng, 
con Çã cäm thÃy có cái gì thæm th£m 
con muÓn Çi sâu vào. Sau 5, 6 lÀn sang 
thæm thÀy con, con quy‰t ÇÎnh sang ª 

h£n bên Ãy. Ông thÀy Francois Jacob, 
thÃy con Çã vi‰t xong bài khäo cÙu luÆn 
án Ti‰n sï, muÓn con Çi Hoa Kÿ. NhÜng 
con thÃy Ç‰n Çây là xong m¶t ch¥ng 
ÇÜ©ng, và con quy‰t ÇÎnh Çi m¶t hÜ§ng 
khác mà së không làm thÃt v†ng nh»ng 
ngÜ©i Çã giúp con làm công cu¶c khäo 
cÙu khoa h†c. 

Jean Francois : - Con có thÃy là 
hai con ÇÜ©ng Ãy thích h®p v§i nhau 
không ? 

Matthieu : - Trên cæn bän, con 
không thÃy có gì là không thích h®p 
(hay xung kh¡c) gi»a (tìm tòi) khoa h†c 
và (khäo sát) Ç©i sÓng tâm linh cä. ChÌ 
có ÇiŠu là cái nào quan tr†ng hÖn mà 
thôi... Trong ba chøc næm gÀn Çây, 
nh»ng khám phá m§i trong Sinh lš 
Phân tº h†c là nh»ng khám phá khoa 
h†c quan tr†ng nhÃt thÆt ÇÃy nhÃt. 
NhÜng không có con thì Çâu có sao, 
thi‰u gì nh»ng nhà khäo cÙu trên th‰ 
gi§i. Càng ngày con càng thÃy con chÜa 
dùng h‰t khä næng trong ngÜ©i. Nh»ng 
m§ ki‰n thÙc khoa h†c chÌ là phÀn 
Çóng góp l§n cho m¶t sÓ nhu cÀu nhÕ 
cûa con ngÜ©i... 

Jean Francois : - Con bäo là con Çi 
sâu vào m¶t lš thuy‰t c° cä træm næm 
trÜ§c Thiên Chúa giáng sinh. TÃt nhiên 
không phäi là Ç‹ tìm ra nh»ng ki‰n 
thÙc m§i. Con Çã có th‹ tham d¿ vào 
m¶t cu¶c phiêu lÜu vô tiŠn khoáng hÆu 
cûa nŠn trí thÙc, nŠn khoa h†c cûa 
nhân loåi, mà nh»ng khám phá m§i 
trong ngành Sinh VÆt Phân tº h†c Çã 
minh chÙng. 

Matthieu : - BÓ ch§ v¶i k‰t luÆn 
nhÜ vÆy. H†c PhÆt không phäi là phûi 
bøi cho m¶t lš thuy‰t c°, mà là s¿ tìm 
tòi Çi sâu vào Ç©i sÓng tâm linh, Çem 
Ç‰n m¶t thay Ç°i l§n lao trong Tâm 
mình. ñó là m¶t kinh nghiŒm ÇÀy s¿ 
sÓng, ÇÀy m§i mÈ. Tri‰t h†c siêu hình 
cûa PhÆt giáo không bao gi© có th‹ trª 
thành låc hÆu bªi vì nó ÇŠ cÆp Ç‰n ÇiŠu 
cÖ bän nhÃt cûa s¿ sinh tÒn... ñúng là 
Sinh lš h†c và VÆt lš Lš thuy‰t Çã Çem 
Ç‰n nh»ng hi‹u bi‰t kÿ thú vŠ nguÒn 
gÓc Ç©i sÓng, vŠ s¿ hình thành cûa vÛ 
trø. NhÜng nh»ng ki‰n thÙc Çó có soi 
sáng gì thêm vào nh»ng cÖ nguyên cûa 
Hånh phúc hay Kh° Çau không ?... 

Jean Francois : - BÓ hi‹u. NhÜng 
bÓ vÅn không thÃy PhÆt giáo và Khoa 
h†c có th‹ thích h®p v§i nhau ÇÜ®c. 
Sinh VÆt h†c tìm giäi Çáp cho các tÆt 
bŒnh, cÛng là giäm s¿ Çau kh° cûa loài 
ngÜ©i vÆy. Trong khi Çi tìm nh»ng cÖ 
nguyên cûa Hånh phúc hay Kh° Çau 
có vÈ nhÜ chÌ Ç‹ thÕa mãn cho riêng cá 
nhân mình. Con có bao gi© thÃy cái 
nào con thÃy thích hÖn không ? 

Matthieu : - PhÆt giáo không chÓng 
ÇÓi Khoa H†c. PhÆt giáo thÃy Khoa h†c 
là quan tr†ng, nhÜng không ÇÀy Çû, 
cho s¿ Hi‹u bi‰t.        (xem ti‰p trang 19) 


