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“Có một cái tên . . . mà kiên trì chống lại tất cả huyền bí, ngờ vực, hoang
mang, kiến thức, và lệ thuộc: Krishnamurti. Ông là một người trong thời đại của
chúng ta có thể được khẳng định là người Thầy của Sự thật. Ông đứng một
mình.” – Henry Miller
Ngồi trên một cái bục, anh đang chơi một loại nhạc cụ bảy dây trước một nhóm
nhỏ thính giả, họ rất quen loại âm nhạc cổ điển này. Họ ngồi trên sàn nhà trước
mặt anh; phía sau anh là một nhạc cụ khác chỉ bốn dây cũng đang được trình
diễn. Anh còn trẻ nhưng là bậc thầy toàn hảo của nhạc cụ bảy dây và cả loại âm
nhạc này. Trước mỗi bài ca, anh đã ứng biến; sau đó là ca khúc, trong đó lại càng
thêm nhiều ứng biến nữa. Bạn không bao giờ nghe được một tác phẩm nào được
trình bày hai lần như nhau. Lời nhạc rất chừng mực, nhưng trong một khung cảnh
nhất định thì nó có một mức độ tác động to lớn, và nhà nghệ sĩ có thể ứng biến
theo ý riêng của mình, hợp với mức độ của lòng mình; và sự phối hợp, biến tấu
càng phong phú thì người nghệ sĩ càng vĩ đại. Với dây đàn, ngôn ngữ không thể
hiện được nhưng tất cả những người ngồi đó đều biết lời ca, và họ say sưa theo
lời ca. Đầu lắc lư, với bàn tay uyển chuyển, họ giữ nhịp một cách toàn hảo, họ vỗ
nhẹ trên đùi vào cuối nhịp điệu. Anh nhạc sĩ nhắm mắt và hoàn toàn bị thu hút
vào trong tự do của niềm sáng tạo và trong vẻ đẹp của thanh âm; tâm anh và
những ngón tay của anh nằm trong một mối liên hệ toàn hảo. Và những ngón tay
của anh: Thanh thoát và nhanh nhẹn, dường như chúng có cuộc sống riêng.
Chúng chỉ chịu nằm yên lúc hết bài của nhạc cảnh đó, chúng yên lặng và nghỉ
ngơi; thế nhưng chúng liền bắt đầu một bài ca khác với sự nhanh nhẹn không thể
tin nổi, nhưng lại trong một thứ nhạc cảnh khác. Hầu như chúng mê hoặc bạn
bằng sự uyển chuyển và mau lẹ của động tác. Và những sợi dây đàn, chúng cho
những thanh âm đầy âm điệu biết bao! Chúng được bấm bởi các ngón tay trái để
sinh ra sức căng chính xác, trong lúc bàn tay phải gảy đàn với sự nhẹ nhàng và
tự chủ của một bậc thầy.
Bên ngoài trăng sáng; bóng cây bất động; nhìn qua cửa sổ ta có thể thấy dòng
sông, một dải bạc nổi lên giữa bóng tối, giữa những hàng cây im lặng trên bờ bên
kia. Một điều kỳ lạ đang xuyên qua không gian mà không gian chính là tâm. Nó
đang ngắm nhìn sự vận động đầy phúc lạc của những ngón tay, lắng nghe những
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âm thanh ngọt ngào, chăm chú nhìn những chiếc đầu lắc lư và nhịp tay của
những người ngồi yên lặng. Bỗng nhiên người ngắm nhìn, người lắng nghe biến
mất; không phải vì người đó được ru ngủ trong tiếng đàn đầy nhịp điệu mà là nó
hoàn toàn vắng mặt. Chỉ còn một không gian mênh mông mà đó chính là tâm. Tất
cả mọi thứ trên địa cầu và những gì thuộc về con người đều nằm trong đó cả;
nhưng các thứ đó lại nằm lờ mờ ở tận viễn xứ ngoại biên. Ở trong không gian,
nơi không có gì cả, thì có một sự vận hành và sự vận hành này là sự tĩnh mịch.
Có một sự vận hành sâu sắc, mênh mông, không có chiều hướng, không có mục
đích, bắt đầu từ những ngoại biên và với một sức mạnh không tin nổi mà tiến vào
trung tâm – trung tâm nhưng hiện diện khắp chốn trong sự tĩnh mịch đó, hiện diện
khắp trong sự vận hành mà vận hành là không gian. Trung tâm này hoàn toàn cô
tịch, vô cấu nhiễm, không thể nghĩ bàn, cô tịch nhưng không cô lập, vô thủy vô
chung. Nó tự mình toàn hảo trong chính nó, bất sinh, các ngoại biên nằm trong nó
nhưng không phải là nó. Nó có đó nhưng không nằm trong quy mô của tâm thức
con người. Nó là cái toàn thể, cái toàn triệt, không thể tiếp cận.
Nhóm của họ bốn người, tất cả đều thanh niên cùng tuổi, từ mười sáu đến mười
tám. Rụt rè, họ cần được ai khuyến khích nhưng khi đã nói thì khó mà ngưng,
những câu hỏi của họ đến ào ào một cách hăng say. Bạn có thể thấy họ đã bàn
tất cả chuyện này với nhau từ lâu trước đó, và chuẩn bị các câu hỏi trên giấy; và
sau khi một hai người bắt đầu thì họ quên mất những gì đã viết và nói một cách
tự nhiên về những gì mình chợt nghĩ trong đầu. Mặc dù không phải thuộc con nhà
dòng dõi nhưng họ ăn mặc tươm tất chỉnh tề.
“Thưa ông, khi ông nói chuyện với học sinh chúng tôi cách đây vài ba ngày”,
người gần nhất bắt đầu, “Ông đề cập đến sự cần thiết của một nền giáo dục đúng
đắn để đủ sức đối diện với cuộc đời. Tôi mong ông nhắc lại thế nào là giáo dục
đúng đắn. Chúng tôi có nói chuyện với nhau về điều này nhưng không hiểu thấu
đáo”.
Bây giờ các bạn có loại giáo dục nào?
“Ồ, chúng tôi đang ở trong trường đại học và được dạy về những điều thông
thường cho một nghề nghiệp nhất định”, anh đáp. “Tôi sẽ thành kỹ sư; bạn bè tôi
thì khác nhau, người học vật lý, kẻ học văn chương, người học kinh tế. Chúng tôi
phải nghe những bài giảng nhất định, đọc những sách đã định, và nếu có thì giờ
thì đọc vài ba cuốn tiểu thuyết; nhưng ngoài các trò chơi thì chúng tôi dành phần
lớn thì giờ cho chuyện học”.
Bạn có nghĩ như thế là đủ để được giáo dục đúng đắn cho cuộc đời?
“Từ những gì ông nói mà suy thì không đủ”, người thứ hai nói, “Nhưng đó là tất
cả những gì chúng tôi có được và thường thường thì chúng tôi cho là được giáo
dục rồi”.
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Học đọc, học viết, học trau dồi ký ức và đi thi cho đậu, kiếm được vài khả năng
hay kỹ xảo để tìm được một việc làm, như thế là giáo dục hay sao?
“Không phải những điều đó là cần thiết sao?”
Đúng, để kiếm tiền nuôi thân thì đó là điều cốt yếu; nhưng cuộc đời không chỉ có
thế. Ngoài ra còn có tình dục, tham vọng, lòng ham muốn, tình yêu nước, sự bạo
động, chiến tranh, tình yêu, cái chết, Thượng đế, quan hệ giữa người và người,
tất cả đều là xã hội, và còn nhiều điều khác nữa. Bạn có được dạy dỗ để đối phó
với những vấn đề to lớn này được mệnh danh là cuộc đời không?
“Ai là người dạy chúng tôi những điều đó?”, người thứ ba nói. “Giáo viên cũng
như giáo sư của chúng tôi xem ra rất lãnh đạm. Trong số đó có nhiều vị rất khôn
ngoan và thông thái, nhưng không ai nói một ý gì về những điều này. Chúng tôi
cắm đầu mà làm cho qua và mỗi người đều hạnh phúc khi cầm mảnh bằng trong
tay; tất cả mọi thứ đều trở nên khó khăn cả”.
“Ngoại trừ sự ham mê tình dục, điều tương đối rõ”, người thứ nhất nói, “Chúng tôi
không biết gì cả về cuộc đời; tất cả những thứ còn lại xem ra thật mơ hồ và xa
xôi. Chúng tôi nghe cha mẹ phàn nàn không đủ tiền bạc, thấy họ bị gắn chặt vào
trong những nề nếp mòn cũ trong tuổi già còn lại. Thế thì ai dạy chúng tôi về cuộc
đời?”
Không ai dạy bạn cả, nhưng bạn có thể học. Có một sự khác biệt khổng lồ giữa
học hỏi và được dạy dỗ. Học hỏi thì đi xuyên suốt cuộc đời, còn được dạy dỗ thì
chỉ vài giờ hay vài năm – và sau đó bạn sẽ lặp lại những gì được dạy cho suốt cả
cuộc đời. Những gì bạn được dạy sớm trở thành tro tàn mà cuộc đời lại là một cái
gì sinh động, nên cuộc đời trở thành chiến trường của những nỗ lực vô vọng. Các
bạn bị ném ra ngoài đời mà không có được cái thoải mái hay ung dung để thấu
hiểu nó; trước khi bạn biết điều gì về cuộc đời thì bạn đã nằm trọn trong đó mất
rồi, đã lập gia đình, đã có nghề nghiệp, đã nằm trong tiếng la hét không chút
thương tiếc của xã hội rồi. Ta phải học về cuộc đời từ thời còn non trẻ, không
phải trong giai đoạn cuối; khi ta đã lớn lên rồi thì hầu như quá muộn.
Bạn không biết cuộc đời là gì sao? Nó bắt đầu từ lúc bạn vừa sinh ra cho đến lúc
bạn chết và có lẽ sau đó nữa. Cuộc đời là một tổng thể to lớn, phức tạp; nó giống
như một căn nhà mà trong đó mọi sự đều xảy ra tức khắc. Bạn yêu và ghét, bạn
tham lam thèm muốn, đồng thời bạn lại thấy mình không nên thế. Bạn có nhiều
ước vọng và cũng có thành công hay thất bại; chạy theo nó vì lo âu, sợ hãi và
lòng nhẫn tâm; và không sớm thì muộn bạn sẽ có cảm giác tất cả chỉ là phù
phiếm. Thế rồi còn có sự tàn bạo và sự khủng khiếp của chiến tranh, có thứ hòa
bình do khủng bố đẻ ra; có chủ nghĩa quốc gia, có nhân danh chủ quyền dân tộc
để hô hào chiến tranh; có cái chết sau một cuộc đời hay bất cứ lúc nào trong đời.
Có sự tìm kiếm Thượng đế, với mọi niềm tin đối kháng lẫn nhau, có sự tranh
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chấp giữa các tôn giáo được tổ chức thành định chế. Có sự phấn đấu để giành
và giữ một việc làm; có hôn nhân, con cái, bệnh tật, và sự chế ngự của xã hội,
của Nhà nước. Tất cả những thứ đó là cuộc đời và nhiều hơn thế nữa; và bạn thì
bị ném vào trong cuộc hỗn loạn đó. Thường thường thì bạn chìm trong đó, khốn
khổ, mất mát; và nếu bạn sống còn và leo lên được chóp đỉnh thì bạn cũng vẫn là
một phần của sự hỗn loạn. Đó là cái mà ta gọi là cuộc đời: Triền miên tranh chấp
và phiền não, thỉnh thoảng có một chút niềm vui. Ai chịu dạy cho bạn điều này?
Ngay khi bạn có khả năng hay thiên hướng, bạn sẽ bị bức xúc bởi ước vọng, bởi
mong ước được tiếng tăm, với tất cả thất vọng và khổ sở của chúng. Tất cả điều
này là cuộc đời, đi xa thêm nữa cũng là cuộc đời nốt.
“Cũng may là chúng tôi còn biết rất ít về tất cả cuộc tranh chấp đó”, người thứ
nhất nói, “thế nhưng tất cả những gì ông nói vốn tiềm tàng trong chúng tôi. Tôi
muốn thành một kỹ sư danh tiếng, tôi muốn đánh bại tất cả những người khác,
thế nên tôi phải hăng say làm việc, phải quen với những người đáng quen; tôi
phải vạch kế hoạch, tính toán cho tương lai. Tôi phải vạch con đường cho cuộc
đời mình.”
Đúng như thế. Mỗi người đều nói phải vạch đường đời của mình; mỗi người chỉ
biết đến mình, khi thì nhân danh công việc, nhân danh tôn giáo, nhân danh đất
nước. Bạn muốn nổi tiếng, ông hàng xóm của bạn cũng thế, ông hàng xóm của
ông ta cũng thế nốt; ai cũng muốn thế cả, từ người cao nhất đến người thấp nhất
trong cả nước. Thế nên chúng ta xây dựng một xã hội dựa trên ước vọng, ham
muốn và chiếm hữu, trong đó mỗi người là đối thủ của kẻ khác; và bạn được
“giáo dục” để khép mình vào xã hội phân hóa này, để ăn khớp vào cái khung xấu
xa của nó.
“Thế nhưng chúng tôi làm được điều gì?”, người thứ hai hỏi. “Với tôi thì chúng tôi
hoặc phải khép mình vào xã hội hoặc bị tiêu diệt. Có cách nào thoát ra khỏi nó
không, thưa ông?”
Bây giờ thì bạn được gọi là dạy dỗ để hòa nhập vào xã hội; khả năng của bạn
được phát triển để tạo cho bạn một cuộc sống nằm trong khuôn khổ. Cha mẹ
bạn, thầy giáo bạn, chính phủ, tất cả đều lo cho hiệu năng cũng như sự an toàn
tài chánh của bạn, đúng thế không?”
“Tôi không biết về chính phủ”, người thư tư nói, “ Nhưng cha mẹ chúng tôi quả
thật phải trả những số tiền khó kiếm để cho tôi có bằng đại học, để chúng tôi có
thể kiếm sống. Nói cho cùng thì cha mẹ rất thương con cái”.
Cha mẹ biết thương con thật ư? Hãy xem. Chính phủ muốn các bạn là người
chuyên trách đầy hiệu quả để điều hành guồng máy của Nhà nước, là nhà công
nghiệp giỏi để giữ vững nền kinh tế, là người lính thiện chiến để tiêu diệt đối
phương, không phải sao?
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“Tôi nghĩ chính phủ thì làm thế thật. Nhưng cha mẹ thì biết thương yêu con cái
hơn nhiều, cha mẹ nghĩ tới hạnh phúc của chúng tôi, muốn chúng tôi là những
công dân tốt”.
Vâng, cha mẹ muốn bạn là “công dân tốt”, điều đó không gì khác hơn là có những
ước vọng to lớn, lòng ham muốn chiếm hữu triền miên và thích thú với lòng nhẫn
tâm đã được xã hội thừa nhận, được mệnh danh là sự cạnh tranh, để cho bạn và
cho họ được an toàn. Anh ta được gọi là công dân tốt, nhưng liệu anh tốt thật
không hay là một cái gì rất bất thiện? Bạn nói cha mẹ yêu thương bạn, nhưng họ
yêu thương thật không? Tôi không thích chỉ trích cay độc. Tình yêu thương là một
điều rất phi thường, thiếu vắng nó thì cuộc đời sẽ cằn cỗi. Bạn có thể sở hữu rất
nhiều và ngồi trong chiếc ghế của quyền lực, nhưng nếu không có vẻ đẹp và sự
vĩ đại của lòng yêu thương, cuộc sống sẽ sớm trở nên khốn khổ và rối loạn. Lòng
yêu thương hàm ý rằng, kẻ được yêu thương phải được tự do hoàn toàn để lớn
lên với tràn trề nội tâm của nó, phải là một cái gì to lớn hơn một cỗ máy của xã
hội. Lòng yêu thương không thúc ép, dù thúc ép công khai hay bằng một sự đe
dọa tinh tế nào đó như trách nhiệm và bổn phận. Nơi nào có sự thúc ép hay sử
dụng quyền hành, nơi đó không có lòng yêu thương.
“Điều này không phải là loại yêu thương mà bạn tôi nói đến”, người thứ ba nói,
“Cha mẹ chúng tôi yêu thương con cái nhưng không theo cách đó. Tôi có người
bạn, anh muốn trở thành nghệ sĩ nhưng bố anh muốn anh phải theo con đường
kinh doanh và dọa sẽ từ bỏ anh nếu anh không chịu làm theo bổn phận”.
Cái mà cha mẹ gọi là bổn phận thì không phải là thương yêu, đó là một dạng của
sự ép buộc; và xã hội luôn hỗ trợ các vị cha mẹ đó, vì những gì họ làm rất đáng
nể trọng. Cha mẹ lo lắng cho con kiếm được một việc làm ổn định và kiếm được
tiền; nhưng với cư dân đông đúc như thế này thì có cả hàng ngàn ứng viên cho
mỗi công việc, và cha mẹ cứ nghĩ con mình sẽ không kiếm sống được bằng cách
vẽ tranh; thế nên họ ép con mình phải bỏ những điều mà họ cho là ý tưởng xuẩn
ngốc. Họ nghĩ phải cần rập khuôn với xã hội, phải được trọng vọng đồng thời phải
được an toàn. Điều này được gọi là lòng yêu thương. Nhưng thật đó là yêu
thương không? Hay đó là sự lo sợ được bọc với từ “yêu thương”?
“Nếu ông nói như thế thì tôi không biết phải nói thế nào”, người thứ ba trả lời.
Có cách nào nói khác không? Những điều vừa nói có lẽ không vui, nhưng đó là
một thực tế. Cái được gọi là giáo dục cho bạn rõ ràng là không hề giúp bạn đối
phó với thể tính to lớn của cuộc đời; các bạn vào đời không được chuẩn bị, các
bạn bị nuốt chửng trong đó.
“Nhưng ai là người dạy chúng tôi thấu hiểu được cuộc đời? Chúng tôi không có
các vị thầy đó”.
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Nhà giáo dục phải được giáo dục đã. Người lớn hay nói với các bạn, thế hệ mới
phải xây dựng một thế giới mới nhưng họ hoàn toàn không nghĩ thế. Ngược lại,
với những tư duy và toan tính to lớn, họ dùng “giáo dục” để ép các bạn vào trong
khuôn mẫu cũ đã được điều chỉnh đôi chút. Dù họ có thể nói năng rất khác nhau,
thấy giáo và cha mẹ, thường thì được chính phủ và xã hội hỗ trợ, tất cả đều
muốn bạn phải được huấn luyện để rập khuôn với truyền thống, phải chấp nhận
tham vọng và sự khao khát như lối sống hiển nhiên. Họ hoàn toàn không quan
tâm gì đến một phương cách mới của đời sống, và đó là lý do tại sao tôi nói chính
các nhà giáo dục cũng không được giáo dục đúng đắn. Thế hệ của người lớn đã
tạo ra thế giới của chiến tranh, của đối lập và chia cắt giữa người và người; và
thế hệ mới cứ hăng say đi theo vết chân cũ.
“Muốn được giáo dục đúng đắn thì phải làm sao, thưa ông?”
Trước hết phải nhìn thật rõ một sự kiện: Cả chính phủ, lẫn thầy giáo hiện nay,
cũng như cha mẹ, chẳng ai quan tâm dạy dỗ các bạn một cách đúng đắn; nếu họ
làm được thì thế giới đã hoàn toàn khác và sẽ không có chiến tranh. Nếu các bạn
muốn được giáo dục đúng đắn, các bạn phải tự mình làm; và khi các bạn trưởng
thành, các bạn sẽ thấy con cái phải được dạy dỗ đúng đắn.
“Thế nhưng làm sao tự mình giáo dục chính mình được? Chúng tôi cần ai hướng
dẫn chứ.”
Bạn có thầy giáo dạy Toán, Văn chương, vân vân…; nhưng giáo dục là một cái gì
sâu sắc và rộng rãi hơn hẳn việc thu thập thông tin. Giáo dục là nuôi dưỡng cái
tâm sao cho hành động không còn quay quanh tự ngã; là suốt đời phải học sao
cho phá vỡ được những bức tường mà tâm đã xây lên nhằm cho mình được an
toàn, từ những bức tường đó sự sợ hãi được sinh ra với tất cả mức độ phức tạp
của nó. Muốn được giáo dục đúng đắn bạn phải học hỏi nhiều, không được lười
biếng. Hãy cứ vui với trò chơi của mình, không phải để dành phần thắng mà để
vui cho mình. Hãy ăn uống đúng cách, giữ thân được khỏe mạnh. Hãy để tâm
tỉnh giác và đủ năng lực làm quen và giải quyết các vấn đề của cuộc đời, không
phải với tính chất của một người theo Ấn Độ giáo hay Thiên Chúa giáo mà với
tính cách của một con người. Muốn được giáo dục đúng đắn, bạn phải thấu hiểu
chính mình; bạn luôn luôn học bài học từ chính mình. Nếu bạn ngưng sự học hỏi,
cuộc đời sẽ trở nên đáng ghét và phiền muộn. Thiếu vắng sự thiện mỹ và lòng
yêu thương, bạn sẽ không được giáo dục đúng đắn.

—–

—–
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Về tác giả

Jiddu Krishnamurti (1895-1986) (ảnh indianexpress.com)

J.Krishnamurti (1895–1986) là một tác giả và nhà diễn thuyết nổi tiếng về các
vấn đề triết học và tinh thần. Ông khẳng định rằng mình không thuộc bất cứ quốc
tịch, tầng lớp, tôn giáo hay trường phái triết học nào, và ông giành suốt quãng đời
còn lại của mình đi khắp thế giới như một nhà diễn thuyết độc lập, nói chuyện với
các nhóm lớn và các nhóm nhỏ, cũng như với những cá nhân quan tâm. Cuộc
sống và những lời dạy của ông trải dài trong phần lớn thế kỷ hai mươi, được
nhiều người tôn vinh là một con người có ảnh hưởng sâu sắc nhất vào ý thức
nhân loại trong thời đại hiện nay. Ông soi sáng cuộc sống của hàng triệu người
khắp thế giới: những người trí thức và những người bình thường, cả người già
lẫn người trẻ. Ông tạo ra ý nghĩa căn bản và mới mẻ cho tôn giáo bằng cách chỉ
rõ một cách sống vượt khỏi tất cả những tôn giáo có tổ chức. Ông can đảm đối
diện những vấn đề của xã hội hiện nay và phân tích bằng sự rõ ràng có khoa học
những hoạt động của cái trí con người. Tuyên bố rằng sự quan tâm duy nhất của
ông là “làm cho con người được tự do một cách tuyệt đối và không điều kiện”, ông
tìm kiếm sự giải thoát con người khỏi tình trạng bị điều kiện sâu thẳm của tánh
ích kỷ và đau khổ.
Từ đầu những năm 1920 đến năm 1986, Krishnamurti đi khắp thế giới cho đến
cuối đời lúc 91 tuổi, tổ chức những buổi nói chuyện, những cuộc thảo luận, viết
sách hay là ngồi yên lặng cùng những người đàn ông và phụ nữ đang tìm kiếm
sự hiện diện đầy nhân ái và an ủi của ông. Những lời dạy của ông không dựa vào
những hiểu biết thuộc sách vở và kinh điển nhưng dựa vào sự thấu triệt về tình
trạng bị điều kiện của con người và quan điểm của ông về sự thiêng liêng. Ông
không trình bày bất kỳ “triết thuyết” nào, trái lại nói về những sự việc liên hệ với
tất cả chúng ta trong cuộc sống hàng ngày: những vấn đề khi đang sống trong xã
hội hiện đại với sự phân hoá và bạo lực của nó, sự tìm kiếm của cá nhân để có
an toàn và hạnh phúc, và sự đòi hỏi của con người để được tự do khỏi những
gánh nặng tâm lý của tham lam, bạo lực, sợ hãi và đau khổ.
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Krishnamurti không lệ thuộc vào bất kỳ tôn giáo, giáo phái, hay là quốc gia nào.
Ông cũng không tán thành bất kỳ trường phái tư tưởng thuộc học thuyết hay
chính trị nào. Trái lại ông quả quyết rằng những trường phái này chính là những
yếu tố phân chia con người với con người và tạo ra xung đột lẫn chiến tranh. Ông
nhấn mạnh vào thời gian và lặp lại liên tục rằng chúng ta là những con người cao
quý và quan trọng nhất, rằng mỗi người trong chúng ta là phần còn lại của nhân
loại và không khác biệt gì cả. Ông vạch ra sự quan trọng để tạo ra cuộc sống
hàng ngày của chúng ta một chất lượng thiền định và tôn giáo sâu sắc. Ông nói
chỉ có một sự thay đổi triệt để mới có thể tạo ra một cái trí mới mẻ, một nền văn
minh mới mẻ. Vẫn vậy lời dạy của ông vượt khỏi tất cả những biên giới do con
người tạo ra của những niềm tin tôn giáo, những cảm tình quốc gia và những
quan điểm thuộc giáo phái. Cùng lúc, chúng cho một ý nghĩa và một phương
hướng mới đến việc tìm hiểu của con người hiện đại về chân lý, về thiêng liêng.
Những lời dạy của ông, không chỉ liên quan đến thời đại hiện nay, mà còn có tính
tổng thể và không thời gian.
Krishnamurti là tác giả của rất nhiều cuốn sách, ngoài ra, một khối lượng đồ sộ
các bài nói và thảo luận của ông cũng được xuất bản. Ở tuổi 90, Krishnamurti đã
diễn thuyết tại Liên Hợp Quốc về chủ đề hòa bình và nhận thức, và ông đã được
trao tặng Huân chương Hòa Bình của Liên Hợp Quốc năm 1984. Buổi nói chuyện
trước công chúng cuối cùng của ông diễn ra tại Madras, Ấn Độ, tháng 1 năm
1986, một tháng trước khi ông qua đời tại nhà riêng tại Ojai, California.
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