
Đôi nét về yoga

Khởi nguồn từ Ấn độ, Yoga được coi là một trong những hệ thống triết lý tồn tại lâu đời
nhất trên thế giới. Cách đây khoảng 7000 năm, Đức Sadashiva đã hệ thống kiến thức về
môn Yoga và bổ xung các kiến thức về khoa học Thiền, được biết đến với cái tên là Tantra
Yoga. Tantra được hình thành như một khoa học toàn diện về cuộc sống, bao gồm mọi khía
cạnh liên quan đến việc phát triển cá nhân và xã hội. Từ “Tantra” có nghĩa là “cái để giải thoát
khỏi sự ngu dốt”, và vì thế các bài tập của nó được đặt căn bản trên một phương pháp có hệ
thống và khoa học để đưa con người đạt đến giác ngộ về tinh thần. Các bài tập của nó không
những chỉ giới hạn trong Thiền và Yoga mà còn được mở rộng sang các lĩnh vực nghê thuật,
âm nhạc, văn chương, y học, khiêu vũ va ý thức về môi trường. Nói tóm lại, Tantra là một con
đường thiêng liêng để tiếp cận cuộc sống.

      

 

  

Kể từ đó, môn Yoga vẫn tiếp tục được bổ xung và ngày càng phát triển rất phong phú, có xu
hướng tách ra khỏi sự ràng buộc chi phối của bất cứ một tôn giáo nào, nhằm đáp ứng nhu cầu
hướng thiện của con người. Vì thế, trải qua hàng ngàn năm, mặc dù lịch sử xã hội có nhiều biến
chuyển to lớn nhưng Yoga không hề bị mai một mà ngược lại, vẫn duy trì tràn đầy sức sống và
ngày càng phát triển rộng rãi không những tại Ấn Độ mà còn lan rộng sang hầu hết các nước ở
tất cả các châu lục. Sức mạnh lan tỏa của Yoga đã khiến nó không còn xa lạ đối với nhiều người
trong thời đại hiện nay.

 1 / 1


