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LỜI GIỚI THIỆU 
 
 

 Bà Annie Wood Besant (1847-1933) gia nhập hội Thông Thiên Học 
vào năm 1889, sau khi đọc quyển Giáo Lý Bí Truyền của bà Blavatsky và 
sau cuộc gặp gỡ đáng ghi nhớ với tác giả quyển sách. Giáo sư Arthur 
Nethercot viết: “Muốn tìm hiểu tiến trình tư tưởng của bà Besant, ta phải 
xem như có nhiều kiếp sống trong cuộc đời của bà.” Trước khi đến với 
Thông Thiên Học, Bà đã thâm cứu qua nhiều học thuyết khác nhau như: 
thuyết bất khả tri luận, hữu thần luận, vô thần luận v.v…Bà là nhà cải cách, 
bênh vực quyền phụ nữ cũng như quyền lợi của công nhân. Bà gia nhập hội 
Thông Thiên Học lúc 40 tuổi, từ đó bà đã đạt được nhiều thành quả hơn bất 
cứ người nào khác trong kiếp sống của họ. 
 Từ lúc gắn bó với hội TTH đến khi qua đời, cuộc đời và sự nghiệp của 
bà càng phát triển trên nhiều phương diện. Ngay sau khi gia nhập hội, bà trở 
thành một diễn giả của hội và nhanh chóng tiến lên vai trò lãnh đạo. Sau khi 
ông Olcott từ trần năm 1907, bà được bầu làm hội trưởng. Những bài viết và 
những buổi diễn thuyết hấp dẫn, thêm vào cá tính nhiệt thành và biệt tài 
quản lý hiếm có của bà đã thu hút hàng ngàn người đến với hội. Bà đã góp 
phần quan trọng trong phong trào giành độc lập cho Ấn Độ, xây dựng trường 
học và khuyến khích cải cách giáo dục khắp mọi nơi; nhận nuôi dạy một bé 
trai, J. Krishnamurti, và sau đó tuyên bố Krishnamurti sẽ là bậc thầy của thế 
giới; tất cả những điều đó tạo nên huyền thoại về bà. Bà phụng sự không 
mỏi mệt, đối với bà triết lý TTH là thực hành, nó phải nói lên tình trạng của 
con người và những trạng thái của chính sự sống biểu lộ trong mọi hình thể. 
Bà là người bênh vực quyền phụ nữ trước khi phong trào đòi quyền phụ nữ 
được phát động; bà chủ trương bảo vệ môi sinh trước khi danh từ môi sinh 
học được mọi người biết đến; bà cổ động tinh thần tự do trong lúc phân nửa 
thế giới bị cai trị bởi chế độ thuộc địa. 
 Tuy nhiên, chỉ có một nguồn tư tưởng duy nhất xuyên qua tất cả 
những hoạt động của bà, đó là nối kết với sự sống bên trong. Tự truyện của 
bà cho thấy lúc còn trẻ, bà đã có ý tưởng sâu xa về thần bí, bà nhận thấy có 
một điều gì hiện hữu thâm sâu, bí mật trong con nguời. Lúc trưởng thành, 
cảm giác thần bí này mang những hình thức khác nhau, và bà tìm thấy mục 
tiêu mới trong sự diễn đạt tư tưởng minh triết thiêng liêng. Trước khi đến 
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với Thông Thiên Học, bà nghiên cứu sâu xa về duy vật luận, chủ thuyết này 
rất thịnh hành vào cuối thế kỷ 19. Tuy nhiên, sự soi sáng của minh triết 
thiêng liêng về bản chất con người, làm cho bà nhận thức phần tinh thần 
tiềm ẩn bên trong hình thể vật chất. Bà tiếp nhận ngay minh triết thiêng 
liêng, nhận ra giá trị của nó trong việc áp dụng thực tiễn vào đời sống con 
người, cũng như quan điểm của nó về sự phát triển tương lai nhân loại. Từ 
đó, sự lợi ích trên phương diện tinh thần thu hút bà nhiều hơn sự lợi ích trên 
phương diện vật chất và trí thức. 
 Những bài viết và thuyết giảng trong quyển sách này cho thấy bà chú 
trọng sự sống bên trong con người, và chứng tỏ rằng phải thay đổi từ bên 
trong tâm thức, nếu muốn những điều kiện bên ngoài được nâng cao. Sách 
được xuất bản lần đầu tiên gần 70 năm trước, nay được tái bản vì tư tưởng 
của bà vẫn thích hợp với hiện tại. Mặc dù có nhiều biến đổi trong thời đại 
mới, tức chu kỳ Bảo Bình “age of Aquarius”, nhân loại vẫn luôn khát khao 
hiểu biết chân lý sâu xa của đời sống, tức phần tinh thần bên trong. Người ta 
thường hỏi: con người có thể vừa sống một đời sống bình thường, vừa 
hướng đến sự sống tinh thần bên trong không? Có cách sống hay nguyên tắc 
đạo đức nào đưa con người đến minh triết hay không? Tiến sĩ Besant đã giải 
đáp thỏa đáng những câu hỏi này cùng những câu hỏi tương tự của con 
người hiện nay và những thời đại trước.  
 Một số chương trong quyển sách là những bài thuyết giảng của bà ở 
các thời điểm khác nhau. Nhiều chương được trích ra từ tạp chí The 
Theosophical Review, phát hành tại Luân Đôn, tạp chí này trước kia có tên  
Lucifer do bà Blavatsky làm chủ bút. Hai chương IX và X được đặc biệt chú 
ý, là hai bài giảng thuyết của bà Besant tại Hội Nghị Tôn Giáo Thế Giới 
được tổ chức tại Chicago năm 1893. Lúc ấy ông H. S. Olcott, hội trưởng Hội 
Thông Thiên Học, đã ủy nhiệm ông William Q. Judge hội trưởng xứ bộ TTH 
Hoa Kỳ đại diện cho hội Thông Thiên Học tại hội nghị, và bà Annie Besant 
với tư cách “ủy viên đặc biệt”, và là phát ngôn viên của hội. Những bài 
giảng thuyết của bà rất sống động, thu hút rất đông khán giả; giảng đường 
lớn dành cho hội không đủ chỗ ngồi. Tiến Sĩ Jerome Anderson, chủ bút tờ 
Pacific Theosophist, tường trình như sau: “Ít khi người ta thấy được tài hùng 
biện như cơn đại thủy triều tuôn ra từ môi con người như trường hợp bà 
Besant.” Khi nói về lòng vị tha, bà Besant đã đưa ra ý nghĩa chủ yếu cần 
thiết cho đời sống của con người trong hiện tại cũng như trong mọi thời đại 
là: “bổn phận tối thượng của chúng ta là thi hành theo qui luật sự sống của 
vũ trụ, đó là phụng sự nhân loại”. Đặc biệt trong bài giảng thứ nhì tại hội 
nghị, bà đã đưa ra kết luận rất quan trọng như sau: “…tất cả các quốc gia 
đều có nền tảng thiêng liêng…bạn chọn nơi bạn sống, Hoa kỳ vào những thế 
kỷ tới sẽ đem lại cho bạn cuộc sống hạnh phúc, hay xử phạt đối với sự thất 
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bại của bạn; vì chính bạn là những người tạo dựng nên thế giới, bạn như thế 
nào thì thế giới sẽ như thế ấy.” 
 Nếu hôm nay chúng ta đứng trước ngưỡng cửa một trật tự mới của thế 
giới, vượt ra ngoài những xung đột và bạo động, hướng đến sự tốt đẹp và 
hòa bình, thì quyển sách này có thể làm cho chúng ta thức tỉnh để gánh lấy 
trách nhiệm xây dựng một thế giới như thế; nó khuyến khích chúng ta sống 
một đời sống tốt lành, có căn bản tinh thần và hướng vào nội tâm, điều đó sẽ 
bảo đảm sự hài hòa giữa nhân loại và các quốc gia.  
 
        Joy Mills         
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1 
 

ĐỜI SỐNG TINH THẦN GIỮA THẾ GIAN 
 
 

 Những người hay suy tưởng thường than phiền về hoàn cảnh sống của 
họ, có lẽ sau đây là một trong những lời than phiền tệ hại hơn hết: “Nếu tôi 
không ở vào hoàn cảnh này, tôi sẽ làm được rất nhiều việc; nếu tôi không 
phải giải quyết quá nhiều công việc, hay bận tâm về những bổn phận trong 
đời, tôi đã có thể sống một cuộc sống tinh thần tích cực hơn.” 
 Thật ra không đúng như thế, không hoàn cảnh nào có thể thúc đẩy 
hoặc ngăn cản sự phát triển cuộc sống tinh thần. Tinh thần không tùy thuộc 
vào môi trường chung quanh, mà nó tùy thuộc vào thái độ của chúng ta đối 
với cuộc sống. 
 Tôi muốn trình bày cho bạn thấy làm thế nào để thế gian trở thành 
phương tiện phụng sự cho tinh thần, thay vì nhận chìm nó như người ta 
thường thấy. Nếu con người không hiểu sự liên hệ giữa vật chất và tinh thần, 
nếu họ cho là đời sống thế gian và đời sống tinh thần mâu thuẫn nhau, đối 
nghịch nhau, thì sức ép tự nhiên của công việc thế gian và môi trường vật 
chất chung quanh, cùng những cạm bẩy quyến rũ liên tục của vật chất, thêm 
vào đó, trí óc luôn bận rộn với sự mưu sinh, đã làm trở ngại cho việc thực 
hiện đời sống tinh thần. Có lẽ chúng ta phải dựa vào khoa luyện kim tinh 
thần, hoặc vài phép thuật nào đó để thấy rằng chỉ có sự sống tinh thần là 
thực tại, và thực tại sẽ tự biểu lộ xuyên qua sự sống thế gian, khi ấy sự sống 
thế gian sẽ trở nên phương tiện để diễn đạt thực tại, chớ không phải tấm màn 
che lấp nó. 
 Bạn đã biết trong quá khứ, người ta thường trả lời một cách tiêu cực 
cho câu hỏi “con người có thể có một đời sống tinh thần khi đang sống ở thế 
gian hay không?” Ở khắp mọi nơi, mọi tôn giáo, mọi thời đại trong lịch sử 
thế giới, câu hỏi này đều được trả lời là “không”. Câu trả lời này đến từ vùng 
sa mạc Ai Cập, từ vùng rừng rậm Ấn Độ, từ những tu viện Thiên Chúa Giáo, 
từ nơi nào mà con người đi tìm Thượng Đế bằng cách xa lánh đồng loại. 
Nếu cần phải xa lánh đồng loại để hiểu được Thượng Đế, để sống một đời 
tinh thần, thì phần đông chúng ta không thể làm được. Vì chúng ta bị ràng 
buộc vào cuộc đời thế tục mà chúng ta không thể rời bỏ, và đã quen với sự 
tách rời phần thiêng liêng ra khỏi thế gian. 
 Ý tưởng cho rằng tôn giáo và thế tục phải được tách rời, đã được đặt 
trên một nền tảng sai lầm, và phần lớn được khuyến khích bởi nếp sống hiện 
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đại. Người đời nay có khuynh hướng phân chia giữa cái gọi là “linh thiêng” 
với “thế tục”. Người ta nói Chúa Nhật là ngày của Chúa, dường như có ý ám 
chỉ những ngày khác trong tuần không thuộc về Chúa, như thế người ta đã 
chạy theo thế tục hết 6 phần cuộc đời, chỉ còn lại một phần lo cho vấn đề 
tinh thần. Người ta thường nói về “lịch sử thế tục” và “thánh sử”, “giáo dục 
tôn giáo” và “giáo dục thế tục”, những câu nói này rất thường được lặp đi 
lặp lại, làm thôi miên tâm trí quần chúng, khiến cho họ có sự hiểu biết sai lạc 
giữa tinh thần và thế tục. Thật ra chúng ta phải nói tinh thần là sự sống, thế 
gian là hình thể, và sự sống phải biểu lộ qua hình thể; nếu không, sẽ có hai 
phần riêng rẽ: một cái xác không sự sống, và một sự sống vô hình, không có 
phương tiện để tác động. 
 Nơi đây, tôi mạnh mẽ đưa ra một ý tưởng tổng quát, một nền tảng 
đúng đắn mà tôi tin tưởng về vấn đề này. Thế giới là tư tưởng của Thượng 
Đế, là sự biểu lộ của Thiên Trí. Tất cả những hoạt động hữu ích đều là hình 
thức của Hoạt Động Thiêng Liêng. Thượng Đế chuyển động bánh xe thế 
giới, chúng ta chỉ là những thành phần của ngài, những bàn tay chạm vào 
vành bánh xe. Tất cả công việc thực hiện ở thế gian đều là công việc của 
Thượng Đế. Tất cả những công việc phụng sự nhân loại và trợ giúp trong 
sinh hoạt thế gian là những hoạt động thiêng liêng, còn những việc sai trái là 
hoạt động nghịch lại thiêng liêng. Người thư ký trong văn phòng hay vị bác 
sĩ trong bệnh viện đều đóng góp vào công việc thiêng liêng giống như bất cứ 
vị giáo sĩ nào trong nhà thờ. Thấy được như thế, chúng ta sẽ có tầm nhìn 
hạnh phúc đến một sự sống duy nhất hiện diện trong mọi sự vật, và mọi sự 
vật đều diễn tả sự sống ấy. 
 

THIÊNG LIÊNG Ở KHẮP MỌI NƠI 
 

 Cổ thư Ấn Độ viết: “Ta thành lập vũ trụ này bằng một mảnh vụn của 
chính ta, và ta hiện tồn.” Nếu chỉ có một sự sống trong đó bạn và tôi dự 
phần, một tư tưởng sáng tạo từ đó thế giới được thành lập và duy trì, thì sự 
biểu lộ ở thế gian hiển nhiên có tính cách thiêng liêng. Hiểu được như thế là 
chúng ta đã được kề cận Thượng Đế. Nếu thật sự Ngài hiện diện khắp mọi 
nơi và ở trong mọi vật, thì Ngài phải có mặt ở phố chợ cũng như ở sa mạc, ở 
trong văn phòng cũng như ở trong rừng rậm, và người ta có thể dễ dàng tìm 
thấy Ngài trên đường phố của thành thị đông đúc, cũng như trên đỉnh núi 
hoang vu. 
 Trên dãy núi hùng vĩ đầy tuyết phủ, trong rừng thông xanh tươi, trong 
thung lũng sâu tuyệt đẹp, con người có thể dễ dàng nghe được âm thanh của 
thiêng liêng, nếu chúng ta không nghe được là vì chúng ta bị điếc, chứ 
không phải vì thiêng liêng không nói. Trong hoàn cảnh bận rộn huyên náo 
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của cuộc sống ở thành thị, và do sự cảm nhận khiếm khuyết, chúng ta không 
nghe được âm thanh thiêng liêng hằng phát ra. Khi chúng ta có khả năng 
cảm nhận mạnh mẽ hơn, tai chúng ta bén nhạy hơn, tinh thần phát triển 
nhiều hơn, chúng ta sẽ nhận thấy Sự Sống Thiêng Liêng trên chiếc cầu đang 
có xe lửa chạy qua, cũng như trong cảnh tượng thiên nhiên xinh đẹp trên 
đỉnh núi vắng vẻ, hay trong một bầu trời kỳ diệu giữa đêm khuya. 
 

SỰ THU HÚT CỦA THẾ GIAN 
 

 Bây giờ chúng ta hãy tìm hiểu xem những điều kiện gì đưa con người 
ở thế gian đến một đời sống tinh thần. Có bao gìờ bạn tự hỏi tại sao có 
những sự vật thu hút bạn? Lòng ham muốn của bạn đáp ứng lại vẻ đẹp 
quyến rũ bề ngoài của vô số sự vật ở khắp mọi nơi. Nếu những sự vật không 
có ý thu hút, chúng không hiện diện tại đó; nếu thật sự chúng gây trở ngại, 
tại sao chúng được đặt trên đường đi của ta? Như một bà mẹ muốn khuyến 
dụ đứa con tập đi, bà lúc lắc trước mặt, ngoài tầm vói của em bé vài món đồ 
chơi lấp lánh hấp dẫn đối với nó. Em bé nhìn theo món đồ chơi chói sáng ấy, 
muốn chụp lấy nó. Em cố gắng đứng dậy, té ngã và đứng dậy trở lại, cố gắng 
bước đi để chụp cho được món đồ. Giá trị của sự thu hút không ở nơi cái hào 
nhoáng của đồ vật mà em bé đã chụp lấy được, và chỉ một lúc sau đập bể nát 
quăng đi, rồi muốn thêm những đồ vật khác; mà giá trị của nó là kích thích 
sự sống bên trong, làmcho em bé cố gắng di động. 
 Tấm lòng vĩ đại của mẹ thiên nhiên đã huấn luyện ta, đưa đến trước 
mắt ta vài sự vật hấp dẫn, vài phần thưởng cho linh hồn non trẻ, làm cho 
năng lực tiềm ẩn bên trong hướng ra bên ngoài. Chỉ để kích thích năng lực 
bên trong hướng ra bên ngoài, chúng ta được mua chuộc, dỗ ngọt, và kích 
thích bởi vô số những sự vật nhỏ nhặt của cuộc đời ở rải rác khắp nơi. 
Chúng ta tranh đấu, cố gắng để đạt được và giữ chặt nó. Sau một thời gian 
ngắn, trái táo bóng loáng trở thành tro bụi như trong chuyện ngụ ngôn của 
Milton; cái phần thưởng có vẻ rất giá trị mất hết tính cách hấp dẫn của nó, 
trở nên không còn giá trị nữa, chúng ta lại muốn những sự vật khác, và bằng 
cách đó chúng ta tăng trưởng. Kết quả là do nơi chúng ta, một số năng lực 
được nảy sinh, một số quan năng được phát triển, một số sức mạnh nội tâm 
được biểu lộ thành năng lực, và một số khả năng tiềm tàng trở thành khả 
năng hành động. Khi kết quả của sự cố gắng đã đạt được, con người ném 
món đồ nhỏ nhặt qua một bên. Đó là mục đích của vị Thầy Thiêng Liêng. 
 Do đó chúng ta đi qua từ điểm này đến điểm kia, từ giai đoạn tiến hóa 
này đến giai đoạn tiến hóa khác. Chỉ đến khi bạn tin tưởng có sự tiếp tục tái 
sinh và tiếp tục kinh nghiệm, bạn mới nhận thức được đầy đủ vẻ đẹp và sự 
huy hoàng của cơ trời. Bạn nên biết, ngay trong một kiếp sống ngắn ngủi 
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điều bạn đạt được là tinh thần phấn đấu, chứ không phải sự thành đạt, hay 
phần thưởng của sự phấn đấu ở trong năng lực mà bạn sở hữu. Edward 
Carpenter, một văn sĩ thuộc thế kỷ 19, nói: “Mỗi niềm đau tôi phải gánh chịu 
trong cơ thể này là một năng lực giúp tôi hành động trong một cơ thể kế 
tiếp.” Ngay trong một giai đoạn ngắn ngủi từ lúc còn nằm trong nôi đến lúc 
được nằm trong nấm mồ, bạn cũng có thể theo dõi dấu vết sự tác động của 
luật trời. Bạn tăng trưởng không phải do những kết quả bên ngoài bạn đã đạt 
được, mà do sự khai mở bên trong, nó cần thiết cho sự cố gắng thành đạt của 
bạn. 
 

NHỮNG BÀI HỌC TỪ ĐỜI SỐNG THẾ GIAN 
 

 Khi con người đã đạt được sự khôn ngoan qua nhiều kinh nghiệm tự 
nhiên, thì sự vật sẽ mất đi năng lực thu hút của chúng. Lúc ấy, con người có 
khuynh hướng không muốn cố gắng nữa, nhưng đừng để rơi vào tình trạng 
trì trệ. Khi những sự vật ở thế gian trở nên không còn giá trị như trước, là 
lúc con người phải tìm những động lực mới. Đó là động lực thuộc đời sống 
tinh thần, khi ấy con người hành động vì bổn phận chứ không phải để hưởng 
phần thưởng cá nhân do hành động mang lại. Chúng ta hãy so sánh một 
người thế tục và một người sống cuộc đời tinh thần, để xem sự khác nhau 
như thế nào.  
 Người thế tục thường tìm cách làm ra thật nhiều của cải, họ theo đuổi 
tiền bạc và sự giàu có, tất cả đều phục vụ cho mục đích đó. Người ấy phải là 
ông chủ của xác thân, vì nếu xác thân là ông chủ thì người ấy phải dùng tiền 
cực nhọc kiếm được để cung phụng cho xác thân, tiêu xài xa xỉ để làm thỏa 
mãn xác thân, số tiền mà đáng lẽ ông phải dành dụm để đẻ ra nhiều tiền hơn. 
Do đó việc thứ nhất mà người ấy phải làm là chế phục xác thân, tập cho nó 
làm việc nặng nhọc cực khổ, học cách sống đạm bạc, chịu đựng hoàn cảnh 
khó khăn. Khi cần đi xa suốt đêm để ký kết một giao kèo có lợi, ông bắt xác 
thân không được ngủ đầy đủ. Khi cần tham dự một cuộc họp tổ chức vào lúc 
nửa đêm để làm quen với một nhân vật có lợi trong việc làm ăn, ông không 
quan tâm là xác thân có cần nghỉ ngơi hay không. Sự phấn đấu chế ngự xác 
thân lặp đi lặp lại cho đến khi xác thân không còn tiếng nói quyết định trong 
những sinh hoạt của ông. Xác thân trở nên một đầy tớ vâng lời của ý chí, 
như thế điều đầu tiên ông ta học được là chinh phục xác thân. 
 Kế đến ông học cách tập trung cái trí. Nếu ông không có khả năng suy 
tính này, thì đối thủ của ông sẽ đánh bại ông trong thương trường. Nếu cái 
trí đi lang thang nơi này nơi kia, không quyết định; ngày nay thử phương 
cách này, ngày mai thử phương cách khác, không bền chí, không định trước 
vào một công việc, sẽ đưa đến thất bại. Mục đích mà ông theo đuổi dạy ông 
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tập trung cái trí; ông chỉ chú ý vào mục đích ấy, giữ nó trong trí đến khi nào 
ông còn cần nó. Ông bền chí cố gắng tập trung cái trí, từ đó trí lực của của 
ông càng ngày càng mạnh hơn, sắc sảo hơn, và ông kiểm soát nó dễ dàng 
hơn. Như thế, chẳng những ông học được cách kiểm soát xác thân, mà còn 
học được cách kiểm soát thể trí. 
 Người thế tục tìm cách làm giàu, rồi còn học thêm được điều gì nữa? 
Một ý chí mạnh mẽ: vâng, chỉ có ý chí mạnh mẽ mới có thể thành công 
trong trường phấn đấu. Linh hồn trở nên vĩ đại nhờ sự cố gắng thành đạt. 
Người ấy đã làm chủ được xác thân, kiểm soát được thể trí, và có một ý chí 
mạnh mẽ, nhờ đó đạt được mục đích. Chuyện gì xảy ra tiếp theo? Ông ta 
nhận ra rằng những gì ông đạt được không đem lại hạnh phúc toàn vẹn, vì 
ông chỉ có một xác thân để sống, một cái miệng để ăn. Sự hưởng thụ có giới 
hạn, trong khi của cải làm ra thặng dư; cuối cùng ông nhận thấy khả năng có 
được hạnh phúc rất giới hạn. 
 Thay vì đem lại hạnh phúc, của cải vàng bạc trở thành một gánh nặng. 
Niềm vui thích đạt được lúc đầu nay trở nên nhạt nhẽo. Con người nhàm 
chán đối với những sở hữu, tuy nhiên trong nhiều trường hợp do thói quen 
con người cứ tiếp tục gom góp của cải vàng bạc. Những thứ đó trở thành ác 
mộng thay vì hạnh phúc, chúng dẫm nát người đạt được chúng. 
 Bây giờ chúng ta thử xem điều gì làm cho con người trở thành một 
người tinh thần? Vấn đề chỉ là sự thay đổi mục đích. Hãy để người thế tục ấy 
thức tỉnh, trong đời này hay đời khác, và nhận ra sự không có giá trị của 
vàng bạc mà ông đã gom góp; để ông nhìn ra sự đẹp đẽ của công việc phụng 
sự nhân loại; để ông thoáng thấy sự huy hoàng của trật tự Thiêng Liêng. Hãy 
để ông nhận thấy giá trị trong cuộc sống là cho ra, như một phần của sự sống 
vĩ đại từ đó thế giới được duy trì. 
 Năng lực mà người ấy có được xuyên qua xác thân, trí tuệ và ý chí 
làm cho ông trở nên phi thường trong thế giới tinh thần. Ông không cần thay 
đổi phẩm chất của nó, mà chỉ cần loại bỏ sự ích kỷ, sự lạnh lùng đối với 
những thống khổ của nhân loại, sự chà đạp tàn bạo người khác để được giàu 
sang trong lúc vô số người phải chịu cảnh đói rách. Ông phải thay đổi quan 
niệm từ ích kỷ thành phụng sự; thay đổi sức mạnh tiêu diệt thành sức mạnh 
nâng đỡ con người. Từ đó trong cuộc đời vĩ đại sẽ có thêm một người tinh 
thần, hiến dâng đời mình cho nhân loại, chăm lo phụng sự và trợ giúp người 
khác. Như thế, một người ở thế gian thuộc về thế tục hay thuộc về tinh thần 
là do mục đích khác nhau và động lực khác nhau, chứ không do cuộc sống 
bề ngoài.  
 

THAY ĐỔI ĐỘNG LỰC 
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 Khi bạn bắt đầu làm bất cứ công việc gì, trước hết phải đặt vấn đề 
“bổn phận”. Mặc dù làm việc để kiếm sống không có gì là xấu hổ, nhưng 
dần dần bạn có ý nghĩ là bạn làm việc vì công việc cần phải được hoàn 
thành, chứ không phải để đạt được vài lợi lộc cá nhân. Đó là bước đầu tiên 
hướng đến cuộc sống tinh thần, và bạn đang thay đổi động lực cho hành 
động của bạn, từ nay tất cả mọi hoạt động của bạn sẽ có một mục đích mới. 
 Bổn phận phải được hoàn thành; bánh xe thế giới phải luôn được xoay 
chuyển. Con người sống bằng nhiều cách giao dịch thương mãi khác nhau: 
người bệnh cần được chữa trị, người thiếu học cần sự giáo dục, công lý phải 
được thực thi giữa người mạnh và kẻ yếu, giữa người giàu và người nghèo. 
Nếu có quan niệm như thế, tất cả mọi người như: thương gia, bác sĩ, luật sư, 
thầy giáo v.v… sẽ có một tầm nhìn mới về đời sống, và họ có thể nói: “Công 
việc mà tôi đang làm là một phần của công việc vĩ đại, thiêng liêng của thế 
gian.” Bổn phận của tôi là phải làm thật hoàn hảo phần công việc của tôi. 
Tôi sẽ dạy học, chữa bệnh, biện hộ, buôn bán hay giao dịch thương mãi đủ 
loại, không phải vì tiền bạc hay quyền lực mà để cho công việc vĩ đại của 
thế giới được thực hiện hữu ích. Tôi làm công việc như một đầy tớ của ý chí 
cao cả hơn, thay vì để đạt được lợi ích cá nhân. 
 Đó là bước đầu tiên, và bất cứ người nào cũng có thể thực hiện nó. 
Bạn vẫn làm công việc của bạn như trước, nhưng bạn mang vào đó một tinh 
thần mới. Bạn làm công việc vì đó là phần việc của bạn trong thế giới. Thí 
dụ nếu bạn làm việc trong một cửa hàng, khi thêm mỗi con số ước tính vào 
sổ kế toán, khi bán ra mỗi món hàng, phải được làm với ý tưởng cao cả: tôi 
làm nó như một phần của công việc thế gian, và phần số tôi phải nhận lãnh 
công việc này. Hãy nhận lãnh công việc như nó đến trực tiếp từ Ý Chí cao 
cả, do Ý Chí đó thế giới chuyển động; bạn làm công việc như đang dự phần 
vào hoạt động thiêng liêng, dự phần trong công việc vũ trụ. Một vị đại thiên 
thần, cao cả nhất trong các thiên thần, cũng không thể làm gì khác hơn ngoài 
phần công việc của ngài giúp cho Ý Chí Thiêng Liêng được thực hiện. 
George Herbert (1592-1633), thi sĩ cũng là giáo sĩ, rất chí lý khi nói: “Khi 
quét dọn một căn phòng nhân danh Thượng Đế, người quét dọn và việc quét 
dọn đều tốt lành”. Ở bất cứ nơi đâu, nếu mọi việc được làm với trách nhiệm, 
làm cho mọi người thay vì cho cá nhân nhỏ bé, nơi đó có sự sống tinh thần. 
 Sự việc không phải luôn luôn dễ dàng. Chúng ta không nên bừa bãi 
lộn xộn, và bỏ dở công việc vì nghĩ rằng vắng mặt “ông chủ”; ông chủ tức 
chân ngã chúng ta có mặt khắp mọi nơi, và không bao gìờ ngủ nghỉ. Phải 
làm việc thật cẩn thận, vì ta là một trong những người thợ khéo léo của 
thiêng liêng. Chỉ đạt được phương diện nghệ thuật khi nào bạn thực hiện 
công việc một cách hoàn bị, vì Thượng Đế luôn luôn là một nghệ sĩ. Không 
có một vật nào, dù rất nhỏ như con vi trùng mà không được cấu tạo với vẻ 
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đẹp hoàn hảo của nó. Càng nhìn gần, bạn càng khâm phục sự cấu tạo tuyệt 
diệu của vạn vật. Với những loài đơn bào nhỏ nhít, chỉ được nhìn thấy bằng 
kính hiển vi, vỏ của nó cũng được điêu khắc theo những kiểu mẫu hình học 
hoàn chỉnh… như thế để làm gì? Để làm thỏa mãn cảm giác hoàn hảo, chính 
đó là một trong những thành phần của Thượng Đế cũng như của con người. 
Điều quan trọng không do nơi công việc, mà do cách thức làm việc, bạn cần 
làm việc với tất cả khả năng của bạn. Đó là sự trắc nghiệm đối với cá tính 
của một người; do đó qua sự làm việc bạn có thể biết được cá tính của người 
ấy. 
 Điều này có vẻ nhỏ nhặt khi áp dụng vào công việc tại nhà, ở cửa tiệm 
hay trong một văn phòng. Nếu xét từng công việc một, chúng có vẻ nhỏ 
nhặt; nhưng giả thử tất cả đều làm như thế, bộ mặt của thế giới sẽ trở nên 
như thế nào? Không có sự làm việc cẩu thả, không còn có những sản phẩm 
kém chất lượng bày bán ngoài chợ, không có đồ giả mạo, món đồ nào cũng 
là đồ thật, giá trị bề ngoài của hàng hóa biểu lộ đúng giá trị thật sự, nhà cửa 
được xây dựng vững chắc, cống rãnh được đặt thông thương, mọi vật đều 
được làm với tất cả khả năng và sự khéo léo. Một thế giới như thế dường 
như chỉ có trong chuyện thần tiên, không tưởng, nhưng đó là kết quả nếu tất 
cả mọi người đều làm tròn bổn phận với tất cả khả năng của họ. Đó là bước 
thứ nhất đi đến đời sống tinh thần. đời sống đó không ngoài tầm với của bạn, 
nó gần gũi với mọi người. 

 
TỰ HY SINH 

 
 Có một giai đoạn cao hơn trong đời sống tinh thần, ở giai đoạn này 
bạn cảm nhận chính bạn là người làm việc chung với thiêng liêng, bạn phải 
liên kết việc làm của bạn với công việc chung, xuyên qua hệ thống vĩ đại của 
thế giới và vũ trụ. Emerson đã nói: kéo toa xe của bạn đến tận ngôi sao, thay 
vì đến nhũng nơi khốn khổ bên vệ đường. Nhưng đó chưa phải là điều huy 
hoàng nhất mà bạn có thể đạt được, vì có một đặc tính cao cả hơn bổn phận: 
đó là sự hy sinh trong mọi việc làm. 
 Nên nhớ, sẽ không có thế giới, không có bạn, không có tôi nếu không 
có sự hy sinh đầu tiên, từ đó một mảnh vụn của Tư Tưởng Thiêng Liêng 
khoác lên lớp áo vật chất, tự giới hạn để bạn và tôi có thể ý thức bản chất 
thiêng liêng của chính mình. Câu chuyện con trừu (tượng trưng cho Chúa) 
trong thánh kinh Thiên Chúa giáo chứa đựng một chân lý sâu xa; nó bị giết 
lúc nào và ở đâu? Ở Calvary (nơi chúa bị đóng đinh trên thập tự giá)? 
Không, “từ lúc sáng lập thế giới.” Đó là chân lý trọng đại của sự hy sinh.. 
Nếu không có sự hy sinh thiêng liêng, sẽ không có vũ trụ. Nếu không có sự 
tự giới hạn của thiêng liêng, sẽ không có sự vật nào hiện tồn trên thế giới. 



 12 

Do sự hy sinh và tình thương, thiêng liêng tự giới hạn để vạn vật trở thành 
những thực thể có tâm thức tự ngã, và hưởng được hạnh phúc trong sự hoàn 
hảo của bản chất thiêng liêng tối thượng. Vì sự sống của thế giới được đặt 
nền tảng trên sự hy sinh, nên tất cả sự sống đều thuộc về sự hy sinh, và khi 
hành động hy sinh, con người sẽ trở nên hoàn hảo, trở thành một người tinh 
thần thật sự. 
 Chúng ta có thể sống một cuộc đời hữu ích, nhưng đến cuối đời chúng 
ta có thể phải chứng kiến những công việc mà chúng ta đã tạo dựng bị đổ vỡ 
tan tành, cam tâm nhìn sự hư hoại. Điều khó khăn đó xảy đến cho chúng ta 
và nó có nghĩa là hy sinh. Bạn có thể hy sinh trọn đời trong những công việc 
tốt, sử dụng tất cả năng lực để thực hiện vài chương trình to lớn; bạn có thể 
làm việc mệt nhọc, xây dựng, hoạch định, sửa sang…chăm lo công trình của 
bạn như một người mẹ nâng niu đứa con còn trong bụng. Rồi bỗng nhiên 
bạn chứng kiến nó đổ vỡ ra từng mảnh, bị thất bại, phá sản và suy sụp. Bạn 
có bằng lòng với kết quả như thế không? Sau nhiều năm lao tâm lao lực và 
hy sinh, bạn có cam lòng nhìn thấy mọi việc tan vỡ ra tro bụi không? Nếu 
bạn cảm thấy không cam tâm, chứng tỏ bạn đang làm việc cho bản ngã, chứ 
không phải đang dự phần vào những hoạt động của Thiêng Liêng. Dù bạn có 
che phủ lên chương trình hành động bằng một lớp vỏ có tên là tình thương, 
nó vẫn là công việc của bạn chứ không phải công việc của Thượng Đế, do 
đó bạn cảm thấy đau khổ khi chương trình bị đổ vỡ. Bạn nên biết, nếu thật 
sự đó là công việc của Ngài chứ không phải của bạn, nếu đó là sự hy sinh 
chứ không phải sở hữu của riêng bạn, thì tất cả những điều tốt lành do công 
việc đó tạo ra đều giúp vào năng lực tốt cho sinh hoạt của thế giới. Nếu Ngài 
không hài lòng với công việc mà bạn tạo dựng, bạn nên để nó suy sụp, và sự 
sống thường hằng sẽ biểu lộ trong những hình thể khác tốt hơn trong sự tiến 
hóa vĩ đại của Thiên Cơ. 
 Để dễ hiểu hơn, tôi sẽ dùng thí dụ cụ thể như sau. Một đội quân đang 
trong tình trạng chờ đợi sự tấn công của kẻ địch, đông hơn và hùng mạnh 
hơn. Vị tổng tư lệnh phác họa toàn diện kế hoạch cho trận chiến sắp xảy ra, 
ông xếp đặt một trung đoàn đóng ở vị trí này và một trung đoàn khác đóng ở 
vị trí kia...Đến ngày chiến trận bắt đầu, vị sĩ quan trẻ nơi tuyến đầu nhận 
được lệnh khẩn cấp từ trung ương: “Hãy tấn công đồn lũy phía trước, lấy 
cho được nó, trấn giữ cho đến khi có lệnh khác.” Với một số ít quân sĩ, vị sĩ 
quan trẻ nhìn về cái đồn địch quân phía trước, thừa biết rằng việc ấy không 
thể thực hiện được. Anh ta nhận thấy sự thất bại không thể tránh, và những 
binh sĩ trong tay anh sẽ tử vong, nếu anh thực hiện chỉ thị cho đến phút chót 
thì ngày mai sẽ không còn một binh sĩ nào của anh còn thấy được ánh mặt 
trời. Tất cả binh sĩ dưói sự diều khiển của anh sẽ bị tử thương duới trận mưa 
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đạn của địch quân, khi họ cố gắng leo lên đỉnh đồi để tiến gần đồn địch quân 
ở phía trên. 
 Vị sĩ quan trẻ nhận thấy được tất cả những điều đó; nếu lưỡng lự, anh 
là kẻ không trung thành, hèn nhát và mất danh dự. Anh tuyên bố với tất cả 
binh sĩ: “Chúng ta được lệnh phải lấy cho được đồn lũy địch quân.” Họ chia 
nhau từng đợt 10 binh sĩ xung phong tiến lên dốc ngọn đồi. Đợt binh sĩ này 
bị tiêu diệt đến đợt khác, cho đến khi không còn người nào sống sót. 
 Địch quân chuyển người về đồn lũy nơi ngọn đồi để canh chừng. 
Trong khi đó ở mặt trận bên kia của chiến trường, có tiến triển rất khả quan 
theo kế hoạch của vị tư lênh. Cuối cùng quân đội đã giành được chiến thắng, 
mặc dù phải hy sinh một số chiến sĩ trên ngọn đồi. 
 Những binh sĩ đã chết có thất bại không? có vẻ như vậy. Nhưng theo 
đại cuộc, đó là một chiến thắng; lịch sử sẽ ghi chép lại trận chiến, toàn dân 
ghi ân và dựng lên đài tưởng niệm với tên tuổi những vị chiến sĩ đã hy sinh 
cho chiến thắng cuối cùng của đồng bạn. 
 Khi vị “tổng tư lệnh” là Kiến Trúc Sư Thiêng Liêng của vũ trụ, chỉ có 
thành công chứ không có thất bại; và những ai được kêu gọi hy sinh cần phải 
hãnh diện đóng góp vào sự thành công của thiên cơ. Không có sự thất bại, vì 
chiến thắng luôn luôn thuộc về thiêng liêng. Bạn và tôi nhìn thấy sự thất bại, 
thấy những chương trình của chúng ta bị đổ vỡ, thấy những kế hoạch của 
chúng ta trong một lúc nào đó không còn hữu dụng và bị loại qua một bên, 
tất cả những điều đó đều không quan trọng. Điều quan trọng chính là chúng 
ta đã đóng góp sự sống, đã hết lòng hoạch định chương trình, rồi đem hết 
sức lực cố gắng để thực hiện, và hy sinh cho sự thành công của toàn thể; tất 
cả những điều này làm cho chúng ta xứng đáng là những cộng tác viên của 
Thượng Đế. Không có danh dự nào lớn bằng sự hy sinh cá nhân để bảo đảm 
cho sự thành công của vũ trụ. Danh dự này chỉ dành cho những người có ý 
chí mạnh mẽ, những vị anh hùng; họ làm công việc với một tấm lòng tự 
nguyện vui vẻ. Nhận thấy được sự huy hoàng của một lý tưởng là bước khởi 
đầu tiến đến lý tưởng đó. 
 

ĐEM LÝ TƯỞNG THIÊNG LIÊNG VÀO THẾ GIAN 
 

 Giả sử bây giờ bạn và tôi có thể thay đổi nếp sống thích hợp theo 
đường lối mà tôi đã phác họa ở trên. Chúng ta sẽ trở nên những “người tinh 
thần” ở thế gian, trợ giúp cho thế giới từ từ theo khuôn mẫu của Lý Tưởng 
Thiêng Liêng, và Tư Tưởng Thiêng Liêng càng ngày càng được biểu lộ hoàn 
hảo. Từ đó sẽ biến đổi mọi người thế gian thành con người tinh thần, đó là 
thành quả tốt nhất mà chúng ta có thể đạt được. Người cứu trợ thế gian 
không sống trong rừng núi như ngày xưa. Đôi khi đời sống ẩn dật chỉ là một 



 14 

trong nhiều kiếp sống, nó cần để lấy lại sức mạnh và tích tụ năng lực để sử 
dụng về sau. Đời sống của những Đấng Cứu Thế là đời sống trong thế gian, 
không phải đời sống trong trong rừng núi. Thượng Đế biểu lộ trong mỗi 
người, vì từ con người đại cuộc được thể hiện, do đó có những thử thách 
cũng như có những quyền năng dành cho con người. Khi tất cả năng lực của 
chúng ta đã được khai mở, chúng ta là những đấng cứu thế, lúc đó chúng ta 
sẽ rời bỏ cuộc sống thế tục bên ngoài và trở thành một phần của sự sống bên 
trong của Ngài, chính sự sống này làm khuôn mẫu cho những hoạt động bên 
ngoài. Tiến trình đi lên này theo định luật tăng trưởng, và đó là định luật của 
kinh nghiệm. Chỉ có người hoàn thiện mới vượt khỏi lớp vỏ vật chất và sử 
dụng năng lực tinh thần đã khai mở để trợ giúp cuộc sống thế gian. 
 Dường như hầu hết chúng ta đều bắt đầu hướng đến đời sống tinh thần 
thực sự. Khi chúng ta càng cố gắng sống đời tinh thần, thế giới này sẽ trở 
nên càng tốt đẹp hơn. Khi suy tưởng về sự sống tinh thần, chúng ta đã chạm 
khắc hình ảnh hoàn hảo cho cuộc sống chúng ta, hình ảnh của Đấng Thiêng 
Liêng biểu lộ trong con người. Nếu trong bạn chưa có Đấng Thiêng Liêng, 
bạn hãy tìm cách để cho Ngài biểu lộ nơi bạn. Ý tưởng đến trước hiện thực; 
tư tưởng tạo nên hình thể; và trong mỗi người chúng ta đều có hình ảnh 
thiêng liêng tiềm ẩn. Chúng ta phải làm cho hình ảnh ấy biểu lộ; khi ấy 
chúng ta là người tinh thần. 
 Bạn hãy cùng tôi đến thăm phòng làm việc của một nhà điêu khắc nổi 
tiếng, không phải một người thợ chạm trổ bình thường, mà là một thiên tài, 
ông có thể cho thấy sự sống và ý tưởng trong hình thể không tì vết của đá 
cẩm thạch. Cách thức làm việc của ông ta như thế nào? Có phải ông chạm 
khắc một bức tượng từ tảng đá? Không phải vậy. Công việc của ông là làm 
cho bức tượng thoát ra khỏi tảng đá, ông cắt bỏ những phần của tảng đá nằm 
đè lên bức tượng, những phần đá vô dụng đã che lấp cái vẻ đẹp lý tưởng mà 
ông thấy được. Với mắt người bình thường, đó chỉ là một tảng đá thô sơ, 
nhưng với đôi mắt của một thiên tài điêu khắc, đó là một bức tượng hoàn 
hảo bị nhốt trong tảng đá. Với mỗi cái đập của búa và mỗi cái chạm khéo léo 
của đục, ông giải thoát dần dần bức tượng ra khỏi tảng đá, và sự biểu hiện ý 
tưởng của ông đến gần hơn. 
 Như thế, chúng ta là những tảng đá thô sơ trong trong xưởng điêu 
khắc vĩ đại của thế giới. Nhiều người trong chúng ta chưa được gọt dũa, bản 
chất thiêng liêng còn bị che lấp, giống như bức tượng còn trong tảng đá. Bạn 
và tôi là những nhà điêu khắc, do cuộc sống của chúng ta mà bức tượng 
được thành hình, cái vẻ đẹp bị nhốt kín nay được tự do. Với cái búa ý chí, 
cái đục tư tưởng, chúng ta phải cắt bỏ những phần đá vô dụng, nằm bên trên 
che khuất sự sống vinh quang thiêng liêng trong chúng ta. Bạn là nhà điêu 
khắc, chắc chắn sẽ tạo ra điều đó trong những năm tới, trong những thế kỷ 
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tới. Càng có nhiều tài năng, nhiều kiến thức, nhiều sức mạnh ý chí, bạn càng 
có  nhiều năng lực sử dụng cái búa và cái đục của bạn, khi đó sự thành công 
sẽ đến gần hơn và ngày giải thoát sẽ đến nhanh hơn. 
 Bất cứ bạn ở nơi đâu, bất cứ bạn làm việc trong hãng xưởng nào của 
thế giới rộng lớn này, hãy luôn giữ trong tâm cái lý tưởng mà bạn đã nhận 
thức được. Hãy cảm nhận sự hiện diện của thiên nhiên đang bị giam giữ, mà 
chỉ có bạn mới có đặc quyền giải thoát nó. Hãy nắm lấy dụng cụ trong tay, 
cắt bỏ những phần đá vô dụng, giải thoát bức tượng lộng lẫy. Đến khi ấy bạn 
sẽ tự biết con người thực sự của bạn, một người trong hình ảnh của Thượng 
Đế.  
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VÀI ĐIỀU KHÓ KHĂN 
 TRONG ĐỜI SỐNG NỘI TÂM 

             
         
  Ở bước đầu, những người chân thành sống cuộc đời nội tâm sẽ gặp 
phải một số trở ngại. Do bản chất con người, mỗi người sẽ gặt hái kinh 
nghiệm từ sự lặp đi lặp lại những trở ngại này, chúng làm nản chí và làm 
giảm nghị lực của người đang đi trên đường tinh thần. Người mới bước chân 
trên đường đạo nên hiểu những trở ngại này chỉ là một phần trong những 
kinh nghiệm thông thường của người chí nguyện mà họ thường xuyên phải 
đối diện và vượt qua, và họ phải vui vẻ chấp nhận. Trong bóng tối có một 
bàn tay dìu dắt và một tiếng nói vang lên: “Hỡi người lữ hành, tôi đã đi qua 
con đường mà bạn đang đi, con đường rất thực dụng và tôi mong những trở 
ngại sẽ giúp bạn vững mạnh thêm.” 
 Cách nay không lâu, một người bạn đồng hành đưa ra vài ý tưởng về 
sự làm trong sạch hóa xác thân như sau: Ông nói: “đối với hầu hết chúng ta, 
sự khó khăn do chúng ta nhiều hơn là do những vận cụ của chúng ta. Các thể 
của chúng ta đều khá tốt lành, trong một ít trường hợp xấu nhất, chúng ta chỉ 
cần sửa đổi lại chút ít, điều cần thiết là cần phải cải thiện con người bên 
trong. Nếu âm nhạc không được hay, người ta cho là do nhạc sĩ nhiều hơn là 
những nhạc cụ, nếu người nhạc sĩ tự cải thiện, những dụng cụ có thể đạt 
được tiêu chuẩn và có thể phát ra những âm điệu hay hơn, nhưng phải tùy 
thuộc vào những ngón tay đánh trên phím.” Ông nói tiếp một cách rõ ràng 
và cảm động: “Tôi có thể điều khiển xác thân tôi làm bất cứ việc gì tôi 
muốn, nhưng điều khó khăn là Tôi không muốn.” 
 Tự cải thiện rất cần thiết và là điều khó khăn mà mỗi người nhiệt tâm 
đi trên đường đạo đều phải thực hiện. Trở ngại do sự yếu đuối, thiếu ý chí và 
không có mục đích nhất định nhiều hơn là trở ngại gây ra do xác thân. 
Chúng ta biết có nhiều phương pháp hữu hiệu để tập luyện xác thân, nhưng 
“muốn” hay “không” tùy thuộc vào mỗi người. Chúng ta có kiến thức, chúng 
ta biết những phương pháp thực hành, nhưng thiếu động lực thực hiện. Cội 
rễ của sự khó khăn do từ bản chất bên trong chúng ta, do sự ù lì và thiếu ý 
muốn hành động. Không phải những trở ngại bên ngoài khó khắc phục, mà 
do bản tính lười biếng của cái trí làm chúng ta không thể vượt qua được. 
 Lý tưởng dường như có sức thu hút, nhưng nó không lôi kéo được 
chúng ta, và kinh nghiệm này cứ mãi lặp đi lặp lại. Mặc dù chúng ta có thể 
biết rõ sự theo đuổi một lý tưởng là cần thiết, nhưng chúng ta không muốn 
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nhận thức điều đó. Lý tưởng ở trước mặt chúng ta giống như thực phẩm dọn 
ra trước mặt một nguời không đói, dù đó là món ăn ngon mà chúng ta vẫn 
thích, nhưng bây giờ chúng ta không muốn đụng tới; chúng ta thích nằm 
phơi nắng hơn là ngồi dậy để ăn. 
 Hai câu hỏi sau đây cần được lưu ý: (1) Là một thực thể có lương tri, 
tại sao tôi không thật sự mong muốn những gì mang lại hạnh phúc chân 
thật? (2) Làm thế nào để tôi có nhiệt tâm đối với điều hữu ích nhất cho chính 
tôi và cho thế gian? Những vị thầy tinh thần có thể giải đáp hai câu hỏi trên, 
nhưng các ngài cần phải lo những công việc lớn lao hơn cho nhiều người, 
thay vì cho cá nhân. Những cá nhân này chỉ luôn lặp lại những ý muốn trừu 
tượng mà ai cũng biết, và những điều đúng nên thực hành thì lại bỏ qua. Bộ 
máy khá tốt đã có, nhưng ai là người bắt đầu điều khiển và làm cho nó 
chuyển động? 
 

TÂM THỨC VÀ NHỮNG VẬN CỤ CỦA NÓ 
 

 Để trả lời câu hỏi thứ nhất, chúng ta cần phải phân tích tâm thức cá 
nhân, từ đó mới có thể giải thích vấn đề nhị nguyên rắc rối của sự không 
mong muốn điều đáng được mong muốn. Chúng ta nói tâm thức cá nhân là 
một đơn vị, nhưng khi chú tâm nhìn về bên trong, chúng ta thấy có nhiều cái 
“Tôi” rất rắc rối, và những tiếng nói đối nghịch vang lên làm cho chúng ta 
kinh ngạc. Tất cả những cái “Tôi” ấy rõ ràng là từ chính chúng ta. 
 Tâm thức hiện tại và tâm thức cá nhân chỉ là tâm thức rút ra từ một 
tâm thức trung tâm chung. Chỉ có một tâm thức duy nhất, nhưng biểu hiện 
thành số nhiều ở thế giới bên ngoài. Điều này không phải do tâm thức mất 
sự đồng nhất, nhưng vì nó tự biểu lộ qua những hoàn cảnh khác nhau. 
Chúng ta thường đề cập đến những vận cụ của tâm thức, nhưng có lẽ ít 
người hiểu rõ vấn đề. Một dòng điện phát xuất từ một máy phát điện đi qua 
một số dụng cụ khác nhau sẽ tạo ra những hiện tượng khác nhau. Khi vào 
trong bóng đèn cho ánh sáng, trong bàn ủi cho ra sức nóng, chạy chung 
quanh một thanh sắt non sẽ tạo ra từ lực, trong một dung dịch sẽ gây nên sự 
phân giải hay tổng hợp. Chỉ có một năng lực duy nhất, nhưng xuất hiện dưới 
nhiều dạng thức khác nhau. Sự sống biểu lộ trong những hình thể khác nhau 
và luôn luôn bị ảnh hưởng bởi những hình thể ấy. 
 Cũng giống như thế, tâm thức hoạt động trong thượng trí, hạ trí, thể 
vía hoặc thể xác tạo ra cái “Tôi” với những đặc tính rất khác nhau. Trong 
một lúc nào đó, một vận cụ tỉnh thức, và chúng ta có tâm thức của cái “Tôi” 
thuộc về vận cụ đó. Nếu tâm thức hoạt động trong thể vía, chúng ta có cái 
“Tôi” của cảm giác; trong thể trí, chúng ta có cái “Tôi” của trí năng. Do ảo 
tưởng và bị bao phủ bởi vật chất, tâm thức tự đồng hóa với sự khao khát của 
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những cảm giác, với những lý luận của trí năng; và kêu lên: “Tôi muốn, Tôi 
suy tưởng.” Chân ngã trường tồn là nguồn gốc của hạnh phúc và trí tuệ, và là 
cội rễ của cảm giác và tư tưởng. 
 Cảm giác và tư tưởng chỉ là những hoạt động tạm thời của các thể bên 
ngoài, được tạo ra do tiếp xúc giữa sự sống bên trong với sự sống bên ngoài, 
giữa cái Ngã với cái phi Ngã (not-Self). Sự sống của chân ngã tạm thời tập 
trung trong một thể bên ngoài. Những xúc chạm từ bên ngoài lôi cuốn và 
đánh thức chân ngã hoạt động, và khi hoạt động trong các thể, nó tự đồng 
hóa với các thể đó, như một người tự đồng hóa mình với cây viết hoặc cái 
đục. Theo chu trình tiến hóa, chân ngã phát triển và từ từ khám phá ra những 
thể bên ngoài như thể xác, thể tình cảm, thể trí, chỉ là những dụng cụ chớ 
không phải thật là nó, và xem chúng như là những thành phần của “phi 
Ngã”. Chân ngã tách rời khỏi các thể, nhận ra và sử dụng chúng như những 
dụng cụ. Chân ngã biết chính nó là sự sống chứ không phải hình thể, phúc 
lạc chứ không phải ham muốn, trí tuệ chứ không phải tư tưởng. Khi ấy con 
người lần đầu tiên có được tâm thức về sự duy nhất, và chỉ từ đó mới có 
được sự bình an. Khi tâm thức tự đồng hóa với hình thể, nó biểu hiện thành 
số nhiều; khi tâm thức tự đồng hóa với sự sống, nó là duy nhất. 
 

VỊ TRÍ CỦA CẢM GIÁC, TRÍ TUỆ VÀ Ý CHÍ 
 

 Bà Blavatsky, tác giả bộ Giáo Lý Bí Truyền cho biết, trong giai đoạn 
tiến hóa hiện tại, tâm thức con người thường tập trung ở thể tình cảm để học 
hỏi, tìm hiểu những cảm giác. Khi “cảm giác”, chúng ta tiếp xúc với sự vật 
không phải chính chúng ta, sự vật làm khởi dậy trong chúng ta sự vui thích 
hoặc đau khổ, hoặc ở điểm giữa của sự vui thích và đau khổ. 
 Cảm giác dự một phần quan trọng trong đời sống của đa số người đời. 
Những người tiến hóa dưới mức trung bình, đời sống của họ hoàn toàn chạy 
theo cảm giác. Chỉ có một số ít người tiến hóa cao, tình cảm của họ được 
thăng hoa. Giữa hai hạng ấy là những người có những giai đoạn phát triển 
tình cảm khác nhau, những giai đoạn trộn lẫn giữa tình cảm, cảm xúc và tư 
tưởng với tỉ lệ khác nhau. 
 Ở những người có cuộc sống hoàn toàn tùy thuộc vào cảm giác thì 
không có nhiều cái “Tôi”, và như thế không có sự xung đột. Đối với những 
vị đã thăng hoa được tình cảm, đời sống của họ luôn hướng về “Chủ Thể Bất 
Tử Bên Trong”, và như thế cũng không có sự xung đột. Nhưng ở những cấp 
độ giữa chừng, con người có nhiều cái “Tôi”, do đó có sự xung đột giữa 
những cái “Tôi” ấy.  
 Chúng ta hãy xem xét đời sống của những người vừa mới phát triển 
cảm giác. Khi được kích thích, cái “Tôi” trở nên hoạt động, làm cho người 
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ấy trở nên đam mê, ham muốn, hung bạo, muốn chiếm hữu v.v…Nhưng 
không có sự xung đột, ngoại trừ đối với thế giới bên ngoài. Họ có thể tranh 
đấu với hoàn cảnh chung quanh, nhưng không nhận thấy sự xung đột nội 
tâm. Những người như thế làm bất cứ việc gì họ muốn, không thắc mắc 
trước khi làm và không hối hận sau khi xong việc. Họ hành động theo sự 
thúc đẩy của dục vọng, và cái trí không phản kháng, không phê phán hay chỉ 
trích. Cái trí chỉ ghi nhận và cất giữ những dữ kiện để khảo sát về sau. Nó 
phát triển nhờ sự đòi hỏi của cái “Tôi” cảm giác, và năng lực tác động để 
thỏa mãn cái “Tôi” ấy. 
 

SỰ THỨC TỈNH CỦA CÁI TRÍ 
 

 Dục vọng thúc đẩy cái trí hoạt động và bắt đầu công việc giữ lại 
những sự kiện mà nó quan sát và nhớ lại được. Từ đây một ít khả năng suy 
luận được phát triển, cũng như khả năng hoạch định những sự việc sắp xảy 
ra với mục đích làm thỏa mãn cái “Tôi”. Trí thông minh được phát triển theo 
chiều hướng này, nhưng nó hoàn toàn phụ thuộc vào dục vọng, suy nghĩ 
theo mệnh lệnh của dục vọng và làm nô lệ cho sự đam mê. Trong giai đoạn 
này, cái trí không có cá tính riêng, mà chỉ là dụng cụ của cái “Tôi” ham 
muốn đầy uy quyền. 
 Sự tranh đấu chỉ bắt đầu sau những chuỗi dài kinh nghiệm, khi chân 
ngã đã phát triển đầy đủ và làm quân bình thể trí để nó có thể xem xét lại kết 
quả từ những hoạt động trong kiếp sống ở thế gian; sự việc này xảy ra trong 
suốt cuộc sống của con người ở cõi hạ thiên (lower mental world). Chân ngã 
ghi nhận một số sự việc gây ra đau khổ nhiều hơn là vui sướng, nó quyết 
định sẽ không tái phạm những sự việc ấy, ghi khắc vào thể trí và xem chúng 
như những điều cần phải tránh xa. Đồng thời chân ngã cũng ghi khắc kinh 
nghiệm của những sự việc đưa đến hạnh phúc nhiều hơn đau khổ. Đến lúc 
chân ngã luân hồi, nó mang theo sự ghi nhận này như là khuynh hướng bên 
trong của cái trí. Khi cái “Tôi” dục vọng bị thu hút chạy theo một sự vật mà 
nó biết rằng sẽ đưa đến đau khổ, nó xen vào để can thiệp, nhưng còn yếu ớt. 
Tâm thức tác động qua thể trí như một cái “Tôi” khác, xua đuổi và phản 
kháng lại sự thu hút. Như thế, con người bị dằng co giữa hai lực: thu hút và 
xua đuổi. 
 Sự phản kháng còn quá yếu ớt trong khi dục vọng quá mạnh làm cho 
con người phải thất bại trong cuộc tranh đấu nội tâm ấy. Cái “Tôi” dục vọng 
từ lâu nay được tôn vinh đã chiến thắng sự nổi dậy của cái “Tôi” lý trí. 
Nhưng khi cảm giác sung sướng đã qua đi, và kết quả đau khổ theo sau, sự 
nổi dậy lúc trước bị dập tắt nay lại cất tiếng than van “Tôi đã nói trước mà!” 
và đó là dấu hiệu đầu tiên của sự hối hận. 
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 Từ kiếp sống này qua kiếp sống khác, cái trí càng ngày càng tự xác 
quyết, cuộc chiến giữa cái “Tôi” dục vọng và cái “Tôi” lý trí càng ngày càng 
trở nên mãnh liệt. Tiếng kêu thống khổ của người Thiên Chúa Giáo thần bí 
được lập lại trong kinh nghiệm của chân ngã đang luân hồi: “Tôi nhận thấy 
có một qui luật khác trong những thành phần của tôi chống lại qui luật của 
tâm trí tôi.” Cuộc chiến càng ngày càng nóng bỏng hơn, khi quyết định của 
cái ngã bên trong càng ngày càng ảnh hưởng mạnh mẽ lên cái trí. Sau thời 
gian dài của đời sống ở cõi trời chân phúc (devachanic life), con người tái 
sinh, những quyết định xuất hiện như những ý tưởng bẩm sinh, thêm sức 
mạnh cho cái “Tôi” lý trí, và cái “Tôi” tự từ bỏ cảm giác và đam mê. Nhưng 
vấn đề không đơn giản như thế, vì từ lâu con người bị thu hút và chế ngự bởi 
dục vọng, khó từ bỏ một cách dứt khoát được, và trận chiến vẫn còn nhiều 
cam go. Khi sinh hoạt bên ngoài, tâm thức dễ bị lôi cuốn theo đường mòn cũ 
kỹ của thói quen trong nhiều kiếp sống trước. Mặt khác, chân ngã cố gắng 
hướng nó theo đường lối do chân ngã phản ảnh xuống. 
 Ý chí từ chân ngã xác định đường hướng của sức mạnh tâm thức hoạt 
động trong những thể ở cõi cao; trong khi thói quen phần lớn xác định 
đường hướng hoạt động trong thể tình cảm. Do sự hướng dẫn của trí tuệ 
sáng suốt, ý chí đưa ra lý tưởng cao cả cần phải theo, nhưng bản chất dục 
vọng không muốn đạt tới. Thể tình cảm như bị tê liệt trước lý tưởng cao cả, 
nó không nhìn thấy sự tốt đẹp, mà chỉ thấy sự nghiêm nhặt, khắc khổ; nó tự 
nói: “Tôi không muốn những điều khó khăn đó.” Chúng ta không muốn làm 
những việc mà trong lúc tinh thần phấn khởi chúng ta muốn thực hiện. Phàm 
ngã bị lôi cuốn theo sự việc đang xảy ra thay vì theo mệnh lệnh từ chân ngã 
đã có kinh nghiệm về sự việc ấy. Vấn đề khó khăn là làm sao chúng ta nhận 
biết được cái “Tôi” thấp thỏi, ồn ào, lười biếng, không phải là cái “Tôi” thật 
sự. Làm thế nào để vượt qua trở ngại này? Làm thế nào để tâm thức chúng ta 
luôn luôn nhận thức cái “Tôi” cao cả?  
 Chúng ta không nên ngã lòng do chưa thực hiện đuợc sự thay đổi, vì 
sự tăng trưởng phải xảy ra từ từ chứ không thể ngay tức khắc. Không thể chỉ 
do một cố gắng đơn giản mà cái “ngã” từ tình trạng non trẻ vượt lên tình 
trạng trưởng thành; cũng như qua một đêm, cơ thể của trẻ thơ không thể trở 
thành người lớn. Nếu định luật của sự tăng trưởng làm cho chúng ta cảm 
thấy bị ngăn trở trên đường hoàn thiện, hãy nhớ đến một ý tưởng khác như 
sau: chắc chắn có sự tăng trưởng, không trở ngại nào có thể mãi mãi ngăn 
cản nó. Định luật không chấp nhận có phép lạ xảy ra, mặt khác nó cho chúng 
ta cảm thấy an toàn. Hơn nữa, chúng ta có thể thúc đẩy sự tăng trưởng bằng 
cách cung ứng những điều kiện tốt nhất, rồi hãy vững tin vào sự tác động 
của luật. 
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 Đến đây, chúng ta hãy xét qua những phương tiện mà chúng ta sử 
dụng để thúc đẩy sự tăng trưởng cần thiết, để nâng hoạt động tâm thức từ 
thấp lên cao. Trước tiên cần nhận thức rằng bản chất dục vọng không phải là 
chân ngã chúng ta, mà chỉ là dụng cụ để chân ngã sử dụng. Kế đến, phải biết 
rằng nó là dụng cụ rất hữu ích, nhưng con người đã dùng nó một cách sái 
quấy. Trong con người, sự ham muốn hay cảm xúc là năng lực thúc đẩy, nó 
thường xuyên đứng giữa tư tưởng và hành động. Trí khôn nhận thấy, nhưng 
không hành động. Một người không ham muốn, không cảm giác chỉ là một 
“khán giả” của sự sống. Chân ngã cần phải phát triển phần năng lực cao của 
nó, trước khi không còn cần đến sự ham muốn và cảm giác. Câu hỏi được 
nêu ra cho những người học đạo là làm thế nào để dùng chúng, thay vì bị 
chúng dùng; làm thế nào để cho chúng vào khuôn phép, thay vì tiêu diệt 
chúng. Chúng ta phải “ham muốn” tiến đến trình độ cao nhất, vì nếu không 
có sự ham muốn này chúng ta không thể tiến bộ. Sự ham muốn những điều 
nhỏ nhen, tạm bợ đã kềm giữ con người, làm cho họ không thể tiến bộ. 
Chúng ta phải tự thúc đẩy chúng ta tiến lên bằng sự ham muốn kết hợp với 
cái trường tồn, cao quí và rộng lớn.  
 

SỰ THĂNG HOA CẢM XÚC 
 

 Chúng ta cần trau dồi, hướng dẫn cảm xúc cho trong sạch và cao 
thượng. Trên phương diện tiến bộ, tất cả mọi cảm xúc đều là tình thương, đó 
là năng lực mà chúng ta cần phải trau dồi. Văn sĩ George Eliot đã nói: “Điều 
kiện đầu tiên để nhân loại phát triển lòng tốt là một đối tượng để thương 
yêu; kế đến là một đối tượng để tôn kính.” 
 Sự tôn kính chính là tình thương hướng đến một người cao trọng hơn, 
người học đạo cần phải tìm một người tiến hóa hơn để tôn kính và thương 
yêu. Có một người để tôn kính là điều rất quan trọng cho người học đạo, để 
họ chuyển hướng cảm xúc từ một lực trì trệ thành một lực thanh cao; khi ấy 
họ có thể đạt được năng lực cần thiết cho sự “ham muốn” tốt lành nhất. 
Chúng ta không thể thương yêu mà không có sự vui thích, và chúng ta 
không thể tôn kính mà không vui thích khi được chấp nhận bởi vị mà chúng 
ta tôn kính. Từ đó có sự kích thích hầu chúng ta có thể cải thiện, trau dồi và 
làm trong sạch hóa bản chất của chúng ta, đồng thời chống lại những tính 
xấu và cố gắng theo đuổi những việc tốt lành. Khi ấy sự ham muốn của 
chúng ta tự động hướng đến ý tưởng cao thượng, và năng lực của ta sẽ được 
cái trí hướng dẫn. Không còn cách nào khác để sử dụng bản chất dục vọng 
có hiệu quả hơn là tạo ra sự nối kết từ cõi cao phản ảnh xuống cõi thấp, như 
xảy ra trong quan hệ giữa đệ tử và Chân Sư. 
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 Một cách khác hữu ích hơn làm cho bản chất dục vọng trở thành thanh 
cao là tìm một bạn đồng hành tiến hóa cao hơn chúng ta về phương diện tinh 
thần. Không cần người ấy phải trực tiếp nói chuyện hay dạy bảo ta. Chính sự 
hiện diện của những người tiến hóa cao hơn ta là một ân phước, là sự điều 
hòa, nâng đỡ và cảm hứng. Được hít thở trong bầu không khí của họ, được 
bao bọc trong từ điển tốt lành của họ, được sinh hoạt trong tư tưởng của họ 
làm cho ta được nâng cao một cách vô thức. Chúng ta có thói quen đánh giá 
quá cao lời nói, và hạ thấp quá độ năng lực tinh vi, vô thinh từ chân ngã. 
Chính tiếng vô thinh này “dịu dàng và uy lực ra lệnh cho tất cả,” tạo nên nền 
tảng bình an và chân lý vững chắc, giữa những hỗn loạn quay cuồng của 
phàm trần. 
 Phương cách kém hiệu lực hơn, nhưng trợ giúp một cách chắc chắn, là 
đọc kinh sách gợi lên một ý tưởng cao quí, một lý tưởng vĩ đại, hoặc gây 
cảm hứng cho chúng ta. Tiếng Vô Thinh (The Voice of the Silence), Ánh 
Sáng Trên Đường Đạo (Light on the Path), Bhagavad-Gita, The Imitation of 
Christ là những tác phẩm chứa đựng năng lực mạnh mẽ nhất để trợ giúp cho 
bản chất dục vọng được thăng hoa. Ta có khuynh hướng đọc chỉ để thu góp 
kiến thức, như thế ta không sử dụng được lực của tư tưởng cao siêu, và của 
những lý tưởng vĩ đại tác động lên cảm xúc của ta. Mỗi sáng, chỉ cần đọc vài 
câu trong những sách kể trên là một thói quen hữu ích; và ta ghi nhớ những 
câu này suốt ngày, nó sẽ tạo quanh ta một bầu không khí bảo vệ và truyền sự 
ích lợi đến tất cả mọi người mà ta tiếp xúc. 
 Một việc tuyệt đối thiết yếu khác là tham thiền hàng ngày, khoảng ba 
mươi phút vào mỗi sáng, trước khi một ngày huyên náo bắt đầu. Trong lúc 
tham thiền, chúng ta rút lui khỏi bản chất thấp hèn, xem nó chỉ là dụng cụ 
của chân ngã; hãy tập trung vào tâm thức cao nhất mà chúng ta có thể nghĩ 
ra, và cảm nhận nó như cái Ngã chân thật “Tôi là cái Thực Tại Chân Phúc và 
Trí Tuệ. Tôi là Sự Sống, Tình Thương và Ánh Sáng.” Bản chất đích thực 
của chúng ta là thiêng liêng; khi cố gắng nhận thức điều này, chúng ta thúc 
đẩy bản chất đó phát triển và biểu lộ. Tinh khiết, vô dục và bình an là “Ngôi 
Sao chiếu sáng bên trong,” và chân ngã chúng ta chính là Ngôi Sao đó. 
Chúng ta chưa sống thường xuyên với Ngôi Sao đó, nhưng nếu hàng ngày tự 
cố gắng hướng thượng, chúng ta sẽ thoáng thấy nó soi sáng bóng tối đã tạo 
nên cái “Tôi” ảo ảnh của chúng ta. Nếu chúng ta may mắn là người có lòng 
sùng tín, chúng ta có thể suy tưởng về nguồn gốc thiêng liêng của chúng ta 
với lòng nhiệt tâm tôn sùng vị Cha Lành của muôn loài, cũng như đối với 
những vị cao cả mà chúng ta tôn kính như bậc Thầy. Những người sùng tín 
nâng cao tinh thần bằng cách nương tựa vào bậc cao cả để được giúp đỡ 
thương yêu, vị đó có thể là đức Phật, đức Chúa, đức Krishna hoặc Chân Sư.  
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Chúng ta có thể can đảm ngước nhìn lên Bậc mà ta muốn gần gũi, với niềm 
tự tin của một người con thốt lên những lời thì thầm: “Con với Cha là Một.” 
 

SỰ THAY ĐỔI BẤT THƯỜNG CỦA TÌNH CẢM 
 

 Điều khó khăn nhất của người học đạo là phải đối diện với sự thay đổi 
bất thường của tình cảm. Con người nhìn thế giới bên ngoài với những ưu 
điểm cũng như khuyết điểm theo cảm nhận của chính họ, và xuyên qua 
những thay đổi của bầu không khí đầy cảm xúc ở chung quanh. Họ nhận 
thấy cuộc sống của họ gồm một chuỗi những trạng thái tâm thức khác nhau, 
với những tư tưởng và tình cảm luôn thay đổi. Sự sống của họ lúc này thì 
linh hoạt, lúc khác thì trì trệ như người sắp mãn phần; lúc vui vẻ, lúc buồn 
rầu; lúc tràn trề, lúc khô cạn; lúc sốt sắng, lúc thờ ơ; lúc rất nhiệt thành, lúc 
như giá lạnh; lúc hăng say, lúc lười biếng. Con người luôn dính mắc theo 
những thay đổi, và sự hiện tồn của họ tùy thuộc vào những trạng thái khác 
nhau này. Điều tệ hại nhất là họ không thể tìm ra nguyên nhân gây nên 
những kết quả ấy, chúng đến rồi đi, bất thường như những cơn gió mùa hè. 
 Tại sao hôm qua ta tham thiền dễ dàng, thông suốt, có kết quả, mà 
hôm nay khó khăn, vấp váp và không kết quả? Tại sao tư tưởng cao quí vào 
tuần trước đã nâng cao nhiệt tâm chúng ta, nay nó lại trở nên lạnh lùng lãnh 
đạm? Tại sao vài ngày trước chúng ta đầy lòng nhân ái và mộ đạo, mà hôm 
nay chúng ta nhìn lý tưởng ấy với đôi mắt thờ ơ? Chúng ta không giải thích 
được những sự kiện có vẻ hiển nhiên này; dường như chúng ta bị tùy thuộc 
và không thể thoát ra khỏi số phận rủi may. 
 Chính sự không ổn định này làm cho chúng ta khốn khổ chua cay. Vì 
thế, sự thông hiểu rất cần thiết, và khi tìm biết được nguyên nhân gây ra là 
chúng ta đã tiến xa trong sự kiểm soát nó. Chính tâm tính không ổn định làm 
ta sợ hãi, vì ta không thể tự vệ và chống lại những điều mà ta không tiên 
đoán được. Làm thế nào có thể đến một nơi mà những trạng thái ấy không 
cảm nhiễm đến chúng ta, như đứng trên một tảng đá để tránh những làn sóng 
vây bủa chung quanh? 
 Để đạt được sự quân bình, đầu tiên chúng ta phải nhận thức rằng tâm 
tính chúng ta không phải là vấn đề quan trọng. Nói khác đi, không có sự liên 
hệ cố định nào giữa sự tiến bộ và những cảm giác của chúng ta. Khi tràn 
ngập những cảm xúc vui sướng không có nghĩa là chúng ta đã tiến bộ, khi 
tâm tình sút giảm không chứng tỏ rằng chúng ta thối hóa. Sự thay đổi tính 
khí này là những bài học mà cuộc đời mang lại cho ta, để ta học được cách 
phân biệt giữa cái Ngã và cái Phi Ngã (not-Self), và để ta nhận thức rằng ta 
là Chân Ngã. Chân Ngã thường hằng, không thay đổi. Cái gì thay đổi thì 
không phải Chân Ngã, mà chỉ là thành phần của những lớp vỏ tạm thời mà 
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Chân Ngã đã khoác lên để hoạt động. Lượn sóng dâng tràn lên chúng ta 
không phải là Chân Ngã, mà chỉ là sự biểu lộ của cái Phi Ngã, “cứ để nó 
tung tóe, quay cuồng và sủi bọt, nó không phải là Tôi.” Hãy để tâm thức 
nhận ra điều này, dù chỉ trong một lúc, khi mãnh lực của lượn sóng phát tán, 
chúng ta vẫn cảm thấy có tảng đá vững chắc dưới chân, để khi rút lui khỏi 
cảm xúc, ta không còn cảm thấy nó là một thành phần của ta; khi ngưng 
cung cấp sự sống cho nó là ta bẻ gãy sự nối kết giúp nó trở thành con kinh 
dẫn tới đau khổ. Sự rút lui tâm thức này có thể dễ dàng hơn nếu trong những 
giờ phút yên tĩnh, chúng ta cố gắng hiểu những thay đổi phiền phức của cảm 
xúc, và liên hệ nó với những nguyên nhân sinh ra nó. Như thế, ít nhất chúng 
ta sẽ loại bỏ được vài cảm xúc vô ích và rắc rối do sự thiếu hiểu biết sinh ra. 
 Sự luân phiên giữa vui thích và chán nản là biểu hiện cơ bản của luật 
tiết điệu, hay luật chu kỳ điều hành vũ trụ. Đêm và ngày thay phiên nhau 
trong cuộc sống vật chất, cũng như vui thích và chán nản đan xen nhau trong 
cuộc sống cảm xúc. Đại dương có thủy triều lên xuống, cảm giác con người 
cũng vậy. Trong tim con người và những sự việc bên ngoài cũng có những 
dòng nước lên xuống như ngoài biển cả. Vui sướng và đau khổ cứ nối tiếp 
nhau, như tử chắc chắn theo sau sinh, và sinh theo sau tử. Đây không phải 
chỉ là lý thuyết suông, mà là sự kiện thực tế, và những người đã có kinh 
nghiệm về đời sống tinh thần đều chứng kiến. Trong quyển Theo Gương 
Chúa của Kempis có nói: “Sự an lạc và phiền muộn nối tiếp nhau, đó không 
có gì mới lạ đối với những ai có kinh nghiệm về sự điều hành của Thượng 
Đế; vì những bậc đại thánh và những vị tiên tri thời xưa đã từng có kinh 
nghiệm về những cuộc thăng trầm…Bậc đại thánh còn phải đối đầu, thì 
chúng ta là những người thấp kém hơn, không nên chán nản nếu chúng ta 
cảm thấy đôi khi “nóng”, đôi khi “lạnh”…” 
 Nhận thấy được trạng thái thay đổi là kết quả của luật tổng quát, hay 
một sự biểu lộ đặc biệt của nguyên lý vũ trụ, chúng ta có thể chuẩn bị tâm trí 
trước mọi sự việc sắp xảy đến, và cũng được khích lệ nhiều hơn. Chúng ta 
có thể đang trải qua một giai đoạn soi sáng tinh thần khi mọi việc có vẻ dễ 
dàng thành đạt, khi nhiệt tâm của lòng sùng tín tỏa ánh vinh quang của nó 
lên cuộc sống, và khi chúng ta cảm nhận sự bình an nơi nội tâm. Tâm trạng 
này thường vấp phải nguy hiểm, là chính cái hạnh phúc này ru ngủ và đưa 
đến tình trạng không phòng bị, làm cho những mầm mống còn lại của bản 
chất thấp hèn có cơ hội tăng trưởng. Trong những lúc này, nhớ lại những 
giai đoạn tối tăm của quá khứ sẽ giúp ích cho chúng ta, để ta không trở nên 
quá phấn khởi, bồng bột khi hạnh phúc, và không quá bám víu vào sự vui 
sướng. Biết quân bình giữa thú vui hiện tại bằng cách hồi tưởng lại lúc khốn 
khổ trong quá khứ, và bình tĩnh dự liệu những khó khăn có thể sẽ xảy đến 
trong tương lai, sẽ đưa ta đến sự thăng bằng và ngơi nghỉ ở điểm giữa. 
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 Như thế, chúng ta sẽ gặt hái được những thuận lợi tích lũy do những 
cơ hội tốt cho sự tiến bộ, mà không gặp nguy cơ phải thụt lùi do sự thành 
tựu quá sớm. Khi đêm xuống và tất cả mọi sự sống chậm lại, khi chúng ta 
cảm thấy giá lạnh và thờ ơ, không màng đến sự việc thu hút chúng ta, lúc ấy 
nếu hiểu được luật thiên nhiên, chúng ta sẽ nói: “Rồi bóng tối sẽ qua đi, ánh 
sáng và sức sống sẽ trở lại, và tình thương cũng sẽ rực rỡ ấm áp lại.” Chúng 
ta không nên xuống tinh thần trong lúc ảm đạm, cũng không nên quá phấn 
khởi trong lúc thành đạt. Hãy quân bình kinh nghiệm này đối với kinh 
nghiệm kia, trừ khử niềm đau hiện tại bằng cách nhớ lại lúc vui thích trong 
quá khứ và nếm trước niềm vui ở tương lai. Chúng ta học cách: lúc hạnh 
phúc nhớ lại lúc đau buồn, và lúc đau buồn nhớ lại lúc hạnh phúc, cho đến 
khi không còn điều gì xảy đến có thể làm lung lay sự vững chắc của linh 
hồn. 
 Như thế, chúng ta bắt đầu vượt qua giai đoạn thấp của tâm thức, giai 
đoạn mà chúng ta bị ném từ một thái cực này sang một thái cực khác, để đạt 
được trạng thái quân bình gọi là yoga. Đến đây định luật thiên nhiên đối với 
chúng ta không còn là lý thuyết suông, mà là sự xác tín, và chúng ta dần dần 
cảm nhận được phần nào sự bình an của Chân Ngã. 
 

THỬ THÁCH VÀ THÍ NGHIỆM 
 

 Cách thức mà chúng ta đối diện và sống qua giai đoạn tối tăm, trì trệ, 
cho thấy sự tiến hóa tinh thần của chúng ta đã đạt tới mức độ nào. Những 
mầm tinh tế của sự ích kỷ vẫn còn tiềm ẩn trong đời sống người đệ tử, nó 
khoác lấy hình thức đức hạnh, và che dấu con rắn dục vọng bên dưới bông 
hoa đẹp. Thật ra có một số ít người phụng sự vô điều kiện, những người đã 
diệt tận gốc rễ của dục vọng, chớ không phải chỉ cắt tỉa những nhánh nhóc 
bên trên mặt đất. Nhiều người thưởng thức được niềm hạnh phúc thanh cao 
của kinh nghiệm tinh thần, cảm thấy rằng họ được tưởng thưởng xứng đáng 
cho sự từ bỏ những niềm vui thế tục. Nhưng khi bị ngăn trở bởi thử thách 
chua cay trên con đường tinh thần, một mình phải đương đầu với sự khó 
khăn mà không được giúp đỡ, nhiều người học được bài học cay đắng làm 
cho họ nhận ra rằng họ đã phụng sự với mục đích được trả công, chứ không 
phải với tình thương thật sự. Tốt đẹp biết bao nếu chúng ta có thể vui vẻ 
trong lúc đen tối cũng như trong lúc sáng sủa. Tuy chưa thấy, nhưng chúng 
ta có lòng tin vững chắc rằng có Ngọn Lửa luôn cháy sáng bên trong; Ngọn 
Lửa này phát sinh từ một Nguồn Sáng mà chúng ta không thể phân ly, vì đó 
đích thật là Chân Ngã chúng ta. Phải “phá sản” đúng lúc, trước khi chúng ta 
thủ đắc của cải đời đời. 
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 Một sự khó khăn khác gây phiền muộn bối rối cho người học đạo là 
sự hiện diện không mong cầu của những ham muốn và tư tưởng không thích 
hợp với cuộc sống và mục đích của họ. Khi họ suy tưởng về vấn đề tinh thần 
thì vấn đề thế tục lại chen vào; khi họ muốn thấy hình ảnh của đấng Thiêng 
Liêng thì bộ mặt của thần dục vọng lại xuất hiện. Những hình thức xấu ác 
này từ đâu đến? Lúc nào những tiếng thì thầm của yêu quỉ rót được vào tai 
một người?  Khi nghĩ đến những điều này dường như là của chính họ, khiến 
người học đạo phải rùng mình cự tuyệt. Người học đạo có thể làm chủ 
những dục vọng này không? 
 Một lần nữa, sự thông hiểu nguyên nhân có thể trừ khử hậu quả độc 
hại khủng khiếp này, và giải phóng chúng ta khỏi sự bất lực do vô minh gây 
ra. 
 Điều thông thường được chỉ dạy trong giáo lý Thông Thiên Học là sự 
sống tự hóa thân trong những hình thể, và năng lực của sự sống đến từ một 
phương diện của chân ngã, đó là tư tưởng uốn nắn chất liệu cõi trí thành 
những hình tư tưởng. Những rung động ảnh hưởng đến thể trí xác định chất 
liệu cấu tạo nên thể trí, và những chất liệu này dần dần được thay đổi tùy 
theo sự thay đổi của những rung động truyền ra. Nếu tâm thức ngừng hoạt 
động theo một đường lối nào, thì phần chất liệu thể trí đáp ứng lại tư tưởng 
thuộc đường lối ấy dần dần mất đi sự linh hoạt, trở nên vô hiệu lực, và cuối 
cùng bị loại ra khỏi thể trí. Tuy nhiên có nhiều giai đoạn ở giữa, từ lúc 
những chất liệu thể trí hoàn toàn linh hoạt đến lúc chúng “chết” hẳn và sẳn 
sàng bị loại ra ngoài. Đến giai đoạn cuối cùng, chất liệu thể trí mới có thể tái 
tạo và đáp ứng lại những rung động mới mẻ của trí tuệ, từ bên trong cũng 
như từ bên ngoài. Nên nhớ, chất liệu thể trí vẫn đáp ứng và rung động như 
một tư tưởng sống động đối với ảnh hưởng từ bên ngoài, một thời gian khá 
lâu sau khi con người ngưng cung ứng năng lượng cho chúng, trước khi thể 
trí có thể vượt khỏi giai đoạn mà nó biểu hiện. 
 Khi thành công trong việc trong sạch hóa tư tưởng về dục vọng, cái trí 
chúng ta không còn phát sinh những ý tưởng không tinh khiết, cũng như 
không thích thú suy tưởng đến những hình ảnh nhơ bẩn. Chúng ta không còn 
làm linh hoạt những chất liệu thô kệch trong thể trí cũng như thể vía, mà 
trước kia những chất liệu thô kệch này thường rung động để đáp ứng lại 
những tư tưởng thô kệch, từ đây những hình tư tưởng mà chúng ta đã tạo ra 
sẽ dần dần tan rã. Nhưng khi chúng ta tiếp xúc với những người mà những 
rung động loại này còn chứa bên trong họ, những rung động đuợc truyền ra 
ngoài và làm sinh động lại những hình tư tưởng đang tan rã ấy, cho chúng 
mượn tạm sự sống giả tạo. Những hình tư tưởng này có vẻ như do chính tư 
tưởng của ta, chúng xuất hiện như đám con cái của cái trí ta, và ta không biết 
rằng chúng chỉ là những xác chết từ quá khứ, sống trở lại do ma thuật của 
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những tư tưởng xấu tương tự như chúng. Có sự tương phản rõ rệt giữa 
những hình tư tưởng này và cái trí đã được thanh lọc trong sạch, chúng méo 
mó như một xác chết đeo dính theo người sống, nhưng chúng đã mất hết khả 
năng xúi dục, quấy rầy. Ta có thể xem những hình tư tưởng loại này như 
những dấu vết còn sót lại của quá khứ; hiện tại chúng không còn độc hại 
nữa. Ta biết rằng hình tư tuởng loại này mượn sự sống từ bên ngoài, chớ 
không phải do rút từ ta, và ta có thể “bình tĩnh và tự tin chờ đợi đến lúc nó 
không còn ảnh hưởng gì đến ta nữa.” 
 Để làm trở ngại cho người đang tiến triển nhanh, đôi khi hình tư 
tưởng được làm sống lại tạm thời bởi những người tìm cách làm trì trệ sự 
tiến hóa, những kẻ đứng trong hàng ngũ chống lại Thiện Luật. Họ có thể gởi 
một tư tưởng đủ sức kích động bóng ma đang chết làm cho nó có những hoạt 
động kỳ dị, với mục đích gây phiền phức cho người học đạo, vào lúc người 
ấy vừa vượt qua những cám dỗ. Xin lặp lại, sự khó khăn chấm dứt khi hình 
tư tưởng rút năng lượng từ bên ngoài, mà không từ bên trong. Khi ấy, người 
học đạo có thể bình tĩnh nói với những hình ảnh ma quỉ nổi dậy này rằng: 
“Các ngươi không phải của ta, không phải là một thành phần của ta, sự sống 
của các ngươi không do tư tưởng ta ban cho. Cách nay rất lâu, các ngươi đã 
chết không thể sống lại, và chỉ là những bóng ma tối tăm, mà trước đây có 
lần các ngươi là kẻ thù của ta.” 
 Một điều gây rắc rối khác là đại ma thuật của thời gian, chủ nhân của 
ảo ảnh. Thời gian làm cho chúng ta có cảm giác vội vã, lo âu, và che phủ lên 
sự duy nhất của cuộc sống chúng ta bằng những bức màn của sự sống và sự 
chết. Người học đạo băn khoăn kêu lên: “Trong đời sống hiện tại tôi có thể 
làm được gì, tôi có thể tiến triển được bao nhiêu?” Thật ra không có cái gọi 
là “sự sống hiện tại”, chỉ có một sự sống mà thôi; hiện tại chỉ là nơi gặp nhau 
của quá khứ và tương lai, nó luôn thay đổi từng giây phút. Chúng ta chỉ nhận 
thấy quá khứ và tương lai, còn chính hiện tại thì vô hình. Chỉ có một sự 
sống, không có khởi đầu và không có chấm dứt, một sự sống không có tuổi 
tác, cũng không có thời gian. Chúng ta tự lừa phỉnh bằng cách phân chia nó 
bằng những biến cố luôn tái diễn của sinh và tử. Bản chất thấp hèn tạo ra 
những cái bẫy để đánh lừa chân ngã, làm cho linh hồn bất tử đang yên nghỉ 
trên đôi cánh của con chim linh thiêng phải lầm lạc vào những đường xấu 
xa, và trong tất cả những màn lưới ảo tưởng, thời gian là loại lưới mịn màng 
nhất. 
 Khi một người đến lúc lớn tuổi mới nhận thấy được chân lý, họ 
thường cảm thấy không được khích lệ và thốt lên: “Rất tiếc, tôi quá già để 
bắt đầu trở lại, phải chi tôi biết được điều này lúc còn trẻ.” Thật ra con 
đường là một, sự sống là một, và tất cả mọi phần của con đường phải được 
trải qua trong cuộc sống. Vậy thì có gì khác nhau, khi một phần con đường 
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được trải qua trong giai đoạn đặc biệt nào đó của đời sống thế gian? Nếu 
người A và người B lần đầu tiên thoáng nhìn được thực tại cách nhau hai 
năm, trong khi người A đã 70 tuổi, và ngưòi B chỉ mới 20. Người A sẽ trở 
lại thế gian và bắt đầu công việc với một sức sống tươi trẻ, trong lúc ấy 
người B đang ở vào tuổi già. Trong những giai đoạn của sự sống, mỗi người 
đều sẽ trải qua nhiều lần thời thơ ấu, thời trẻ tuổi và thời già nua của xác 
thân. Một người đã lớn tuổi, nhận thức được chân lý từ Minh Triết Cổ 
Truyền, thay vì than van: “Tôi không thể làm được gì nhiều với thời gian 
ngắn ngủi còn lại,” họ nên nói: “Thật là quá tốt, vì tôi có thể đặt nền tảng 
cho kiếp sau, cảm ơn chân lý đã đến với tôi.” 
 Ta không là những nô lệ của Thời Gian, ta không cúi đầu trước nó, và 
đừng để nó bịt mắt ta bằng những tấm màn sinh tử. Ta luôn luôn là chính ta, 
và có thể bước đi vững chắc tới trước, xuyên qua sự thay đổi của ánh sáng 
và bóng tối, gây nên bởi ngọn đèn ảo ảnh của thời gian. Những vị thần linh 
được hình dung như là trẻ mãi, chính là để nhắc nhở chúng ta rằng sự sống 
thật sự không bị ảnh hưởng bởi thời gian. Chúng ta mượn một ít sức mạnh 
và sự an tĩnh từ “cái vô thủy vô chung” và cố gắng sống trong ấy, để vượt 
khỏi mắt lưới của những điều quyến rũ. 
 Tuy còn nhiều khó khăn trải dài trên con đường đi lên của người học 
đạo, nhưng cuối cùng, với ý chí cương quyết và tấm lòng chân thành được 
soi sáng bởi trí tuệ, chúng ta sẽ khắc phục được tất cả và sẽ đạt đến mục đích 
tối hậu. Yên nghỉ trên Thiện Luật là điều bí mật đưa đến sự bình an; lúc nào 
cũng phải hoàn toàn tin tưởng vào nó, nhất là lúc chúng ta gặp điều phiền 
muộn. Không linh hồn nào chân thành muốn tiến lên mà luôn luôn bị thất 
bại; không có trái tim thương yêu nào mà luôn luôn bị bỏ rơi. Có những điều 
khó khăn là để chúng ta vượt qua và phát triển mạnh hơn, và chỉ có những 
người đã từng trải qua đau khổ mới có thể cứu khổ kẻ khác.  
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3 
 

NƠI  BÌNH  AN 
 

 Nhiều người than phiền đời sống trong thế giới văn minh quá nhanh, 
náo động và vội vàng, họ thường tự bào chữa “Tôi không có thì giờ.” Người 
ta thường xem báo chí thay vì đọc sách, xem quảng cáo thay vì tìm đọc 
những bài luận giải, phê bình người khác thay vì tìm hiểu họ. Càng ngày 
chúng ta càng chú ý đến những sự việc nông cạn trong đời sống: sự thành 
công của một thương gia, những quyền hành nhỏ nhoi trong xã hội, danh 
tiếng tạm thời trong giới chính trị hoặc văn chương… để đạt được chúng, 
người ta phải làm việc cực nhọc, tìm mưu kế và phấn đấu. 
 Khi làm việc gì, con người muốn có kết quả ngay, nếu không thì xem 
như thất bại. Con người khi thấy mục đích bên ngoài, thường cố gắng vượt 
nhanh đến mục đích đó trong tư thế của người thắng cuộc để nhận lãnh 
những tràng vỗ tay hoan hô của quần chúng. Danh vọng vững chắc được tạo 
dựng bởi nhiều năm làm việc không ngừng; cực nhọc suốt đời ngoài đồng, 
khi đến mùa gặt thì người gieo hạt đã khuất bóng; lý tưởng cao đẹp vượt 
khỏi tầm với của người bình thường, quá lớn để có thể đạt được trong một 
kiếp sống... do đó người đời không tiếp nhận được. Tinh thần của thời đại 
được tóm tắt trong câu nói châm biếm của một hiền triết Trung Hoa: “Con 
người nhìn vào quả trứng, mong nghe tiếng gáy của nó.”  Chúng ta thường 
than phiền thiên nhiên quá chậm chạp, nhưng chúng ta quên rằng những gì 
chúng ta đạt được quá nhanh thì không có chiều sâu. 
 Đối với một số người, cuộc đời con người không giống như đời sống 
tạm bợ của những con côn trùng nhỏ bé nhảy múa dưới ánh mặt trời. Đôi khi 
trong tâm con người phát ra những tiếng thì thầm êm dịu nhắc nhở họ rằng 
tất cả những sự việc có vẻ như xung đột, vội vàng chỉ là những cuốn phim 
trên màn ảnh. Những thành đạt trong thương trường, trong xã hội được công 
chúng ngưỡng mộ chỉ là những điều nhỏ nhặt như những bọt bèo nhấp nhô 
trên mặt nước; ganh tỵ, và cạnh tranh cay đắng là theo đuổi những điều 
không giá trị.  
 

THIÊN NHIÊN LÀ LIỀU THUỐC TRẤN AN 
 

 Giả thử chúng ta đến sống tại một thành phố có nếp sống vội vã trong 
một tuần hay một tháng; chúng ta cảm thấy hơi bị kích động, cố gắng để đạt 
được vài thắng lợi nhỏ, với niềm hy vọng tầm thường, niềm đau do những 
sự chán nản, bất hòa do sự va chạm giữa cái ngã ích kỷ với những cái ngã 
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khác cũng ích kỷ không kém. Sau đó chúng ta rời bỏ nơi huyên náo này và 
đến một vùng núi non thanh tịnh vắng vẻ. Nơi đây, chúng ta chỉ nghe những 
âm điệu hài hòa của thiên nhiên xen lẫn với những lúc yên lặng: tiếng thác 
nước đổ dồn dập sau cơn mưa đêm qua, tiếng lá xào xạc dưới chân con thỏ 
rừng nhút nhát, tiếng khuấy động xì xào gây nên bởi con vịt nước bơi ra từ 
lùm lau sậy, tiếng róc rách do xoáy nước vỗ lên những tảng đá cuội doc theo 
bờ suối, tiếng vo vo của những con côn trùng bay lướt qua đám cỏ rậm, 
tiếng đớp mồi của con cá trong hồ nước dưới bóng cây. Nơi đây, tâm trí ta 
trở nên tĩnh lặng, êm dịu lại do được tiếp xúc với thiên nhiên, xa rời đời 
sống thế tục. Khi nhìn lại, ta thấy rõ xã hội đang quay cuồng, điên rồ trong 
những công việc và những trò giải trí. Từ bầu không khí an tịnh, nhìn ra 
ngoài, ta không cảm thấy xao xuyến với sự thành công hay thất bại trong 
những xung đột nhỏ nhặt; cũng như không có gì đáng để ý nếu có người nào 
đó coi thường, hoặc ngợi khen ta. Khi rời xa những khuấy động, chúng ta có 
được tầm nhìn viễn cảnh, và thấy những sự vật bên ngoài đóng một vai trò 
rất nhỏ trong sự sống chân thật của chúng ta. 
 

THỜI GIAN LÀ LIỀU THUỐC TRỊ BỆNH 
 

 Khoảng cách thời gian, và không gian cũng làm cho ta quân bình 
trong sự phán đoán cuộc sống. Sau mười năm trôi qua, khi nhìn lại những 
thử thách, vui buồn, hy vọng và thất vọng trong quá khứ, ta ngạc nhiên 
không biết vì sao ta đã tiêu phí quá nhiều năng lực vào những việc nhỏ nhặt 
không giá trị. Đối với một người đã thay đổi nhiều cá tính, khi hồi tưởng lại 
những niềm đau thấu xương trước kia, họ cũng thấy chúng có vẻ xa lạ. Sự 
sống của ta hoàn toàn bị ràng buộc vào sự sống của người khác, và bất cứ 
giá trị riêng tư nào của ta hình như cũng thuộc về người mà chúng ta yêu 
thương. Khi bị người ấy phản bội, chúng ta tưởng như cuộc sống này đã 
chấm dứt, tim chúng ta tan vỡ, nhưng chỉ sau một thời gian, vết thương được 
chữa lành. Ngày nay, sau mười năm, ta không khỏi rùng mình khi nhìn lại 
nỗi thống khổ đã có lần sắp làm tan vỡ cuộc đời ta; khi nhớ lại những kích 
động và tức giận điên rồ, cũng như những lời nói đắng cay đã làm mất đi 
một người bạn tốt. Trước kia, đôi khi ta bị kích thích quá đáng khi thành 
công trong công việc mà ta cho là khó khăn; nay nhớ lại đó chỉ là điều nhỏ 
nhặt đã được thổi phồng lên; và thấy được nó chỉ là một phần nhỏ trong cuộc 
sống, nó chỉ là một điểm, nhưng có lần đã chiếm trọn cả bầu trời. 
 Trong niềm an tịnh, xuyên qua không gian và thời gian, ta suy tưởng 
về những thành bại trong quá khứ, cũng như những đau khổ sẽ xâm nhập trở 
lại khi ta quay về cuộc sống hàng ngày. Những việc tầm thường cũ trong bộ 
áo mới sẽ chiếm hết thì giờ của ta; những niềm vui, những nỗi buồn với bộ 
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mặt mới sẽ làm chủ ta. Một lần nữa, cuộc sống của ta lại bị bào mòn bởi 
những lo âu không ý nghĩa, những tranh cãi nhỏ nhặt, những ham muốn vụn 
vặt, và những thất vọng phi lý. Thánh kinh Bhagavad Gita có nói: “Sự xao 
xuyến của những giác quan sẽ biến mất do sức mạnh của trái tim.” 
 Có phải sự việc luôn luôn như vậy không? Vì chúng ta phải sống 
trong thế gian, phải đóng một vai trò trong bi kịch của cuộc đời, và phảỉ chịu 
ảnh hưởng của những sự vật tạm bợ. Liệu chúng ta có thể tìm được một nơi 
bình an, cách biệt, trong khi phải sống và bị vây quanh bởi những sự việc thế 
gian? 
 

SỰ BÌNH AN CỦA CHÂN NGÃ 
 

 Mỗi người là một Thực Thể Bất Tử trong lớp áo xác thân, được sinh 
động bởi những ham muốn và đam mê. Ta kết nối lớp áo xác thân bằng sợi 
chỉ của bản chất trường tồn, sợi chỉ này là cái trí. Rất khó kiểm soát cái trí, 
vì nó luôn thay đổi và chạy lang thang theo những sự vật thế gian. Nó linh 
hoạt do những ham muốn và đam mê, hy vọng và sợ hãi. Cái trí muốn trải 
nghiệm tất cả những thú vui cảm giác, nó bị lóa mắt, điếc tai bởi ánh sáng và 
huyên náo từ cảnh vật chung quanh. Trong kinh Bhagavad Gita, Arjuna đã 
than phiền: “cái trí rất biến động, hỗn loạn, mạnh mẽ và bướng bỉnh.” 
 Ngự bên trên cái trí quay cuồng này là cái Ta Chân Thật hay cái Ngã 
Tinh Thần, nó hiện diện như một chứng nhân thầm lặng, tự tại. Đây là nơi 
bình an, tĩnh lặng, sóng gió ba đào ở bên dưới không thể chạm đến được. Vì 
chân ngã trường tồn, với nó mọi sự vật tạm bợ theo thời gian đều không 
quan trọng, chúng chỉ có công dụng mang lại sự hiểu biết và kinh nghiệm về 
điều tốt lẫn xấu. Chân ngã sống trong thân thể như một cái nhà bằng đất, nó 
học biết sự sinh tử, được mất, vui buồn, và sướng khổ. Nó nhìn những sự 
việc trải qua như những ảo ảnh, không gợn sóng nào có thể làm mất đi sự 
tĩnh lặng, tự tại của nó. Nếu có một việc đau buồn ảnh hưởng đến cái vỏ bên 
ngoài của nó, thì nó chỉ đơn giản ghi nhận sự hài hoà bị gián đoạn. Sự đau 
khổ được tiếp nhận như dấu hiệu cho biết thất bại, nó thu nhặt như một bài 
học cho tương lai. Vì chân ngã phải chinh phục cõi vật chất, tinh luyện và 
thăng hoa nó, và chỉ bằng sự đau khổ chân ngã mới có thể học được cách xử 
sự. 
 Như thế, con đường bí mật đưa đến Nơi Bình An là học cách đồng 
hóa tâm thức chúng ta với chân ngã thật sự, thay vì với phàm ngã tạm bợ. Ta 
tự đồng hóa với thể trí, và não bộ hoạt động trong xác thân. Ta tự đồng hóa 
với những đam mê và ham muốn, cho nên ta thường nói: “tôi hy vọng, tôi lo 
sợ…” Ta tự đồng hóa với thể xác, mà thật ra nó chỉ là một cái máy mà 
chúng ta dùng để tiếp xúc với thế giới vật chất. Khi tất cả những thành phần 
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của bản chất chúng ta được linh động do sự tiếp xúc với vật chất bên ngoài, 
và cảm nhận sự quay cuồng của đời sống vật chất xung quanh, lúc ấy tâm 
thức chúng ta cũng bị ảnh hưởng theo. Kinh B. Gita có nói: “Đam mê tràn 
vào cướp đi trái tim không được kiểm soát, và kiến thức tinh thần như con 
thuyền trên biển động giữa cơn giông bão.” Kết quả là chúng ta bị kích 
thích, mất quân bình, tức giận, cảm thấy bị thuơng tổn, phẫn uất, điên cuồng, 
đau khổ; tất cả những thứ đó làm mất đi sự bình an và sức mạnh. 
 

BA ĐƯỜNG LỐI DẪN ĐẾN SỰ BÌNH AN 
 

 Khi bắt đầu đặt chân trên đường đạo để đến nơi bình an, chúng ta phải 
cố gắng đồng hóa tâm thức chúng ta với chân ngã, thấy như nó thấy, phán 
đoán như nó phán đoán. Đây là vấn đề thực hành, chớ không phải nói suông, 
tuy chưa làm được nhưng chúng ta thử bắt đầu thực hành ba phương pháp 
sau: (1) Tách rời khỏi những đối tượng của giác quan, (2) làm việc tốt mà 
không màng đến kết quả, (3) tham thiền và luôn luôn hướng về chân ngã. 
Chúng ta hãy lần lượt nghiên cứu những phương pháp trên. 
 Ta có thể thực hành phương pháp đầu tiên bằng cách thường xuyên 
tuân giữ qui luật một cách khôn ngoan. Hãy tập lãnh đạm đối với những điều 
gây bực bội nhỏ nhặt, những chuyện tán gẫu vui chơi, những thú vui xác 
thân, khoan dung và dễ dãi chấp nhận những điều từ bên ngoài đến, không 
tránh né mà cũng không mong mỏi những điều vui thú hay đau buồn nhỏ 
nhặt. Dần dần, ta tập được tánh lãnh đạm mà ta không ngờ, những khó khăn 
nhỏ nhặt xảy ra có thể gây khó chịu cho người khác, nhưng không ảnh 
hưởng đến tâm trí ta. Nhờ vậy ta mới rảnh tay giúp đỡ những người chung 
quanh đang bị phiền phức bởi những khó khăn; và ta có thể trợ giúp cho 
cuộc sống của những người chưa hiểu biết bằng chúng ta được dễ dàng hơn. 
Để đạt được đức tánh này, sự điều độ là then chốt. Trong B. Gita có đề cập 
như sau: “Hỡi Arjuna, qui luật hoàn hảo không thể đạt được bởi người ăn 
quá nhiều hay quá ít, hoặc bởi người có thói quen ngủ quá nhiều hay quá ít. 
Người muốn diệt đau khổ phải điều độ trong sự ăn uống, giải trí, hoạt động , 
và ngủ nghỉ.” Xác thân không thể bị phá hủy, nó phải được huấn luyện. 
 Phương pháp thứ hai là không màng đến kết quả. Điều này không có 
nghĩa là không để ý đến kết quả của việc ta làm để rút tỉa kinh nghiệm cho 
bước đi kế tiếp. Chúng ta có được kinh nghiệm từ sự xem xét kết quả, và từ 
đó trở nên khôn ngoan. Khi một hành động đã được thực hiện với sự suy xét 
cẩn thận, với năng lực mạnh mẽ, và ý nguyện trong sạch; sau đó, chúng ta cứ 
để tự nhiên, không lo lắng gì đến kết quả. Hành động đã thực hiện, không 
thể thu hồi lại được, lo lắng không có ích gì. Khi kết quả đến, ta ghi nhận 
như một lời dạy, không quá vui mừng hay hối tiếc. Sự vui mừng hay hối tiếc 
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chỉ làm cho ta không chú tâm thực hiện bổn phận hiện tại, và làm suy giảm 
tiềm lực của ta. Giả thử kết quả của việc làm là có hại, người khôn ngoan sẽ 
nói: “Tôi đã làm sai, tôi phải tránh lỗi lầm tương tự trong tương lai; hối hận 
chỉ làm suy giảm năng lực trong công việc hiện tại, mà không thay đổi được 
kết quả do hành động lỗi lầm của tôi. Vì thế, thay vì để mất thì giờ cho sự 
hối hận, tôi chú tâm làm việc cho tốt hơn.” 
 Tách rời khỏi kết quả của hành động làm cho cái trí an tịnh, từ đó 
chúng ta có thể tập trung hữu hiệu vào mỗi công việc. Kinh B. Gita nói: “Ai  
hiến dâng hành động không vụ lợi cho Đấng Tối Cao, thì không có tội lỗi 
nào chạm đến họ, như nước không thể thấm vào lá sen. Người hiến dâng 
chân thật có trái tim tinh khiết, họ hành động bằng xác thân và các giác 
quan, với lý trí và sự hiểu biết, họ không màng những lợi lộc riêng tư. Người 
hiến dâng không bị trói buộc vào kết quả của hành động sẽ đạt được sự an 
tịnh; trong khi người hành động do lòng ham muốn, và đeo níu vào kết quả 
sẽ bị trói buộc.” 
 Phương pháp thứ ba, tham thiền, là cách thức đem lại nhiều kết quả 
nhất và cũng là cách thức khó khăn nhất. Người tập tham thiền phải thường 
xuyên cố gắng nhận ra lý lịch của mình từ chân ngã, và ý thức mình chính là 
chân ngã đó. Cái trí hay thay đổi, và thường chạy theo sự vật bên ngoài, ta 
phải chinh phục nó, và đem nó trở về nội tâm. Việc này phải thực hành suốt 
đời, và nó sẽ đem ta đến nơi bình an. Ta phải thường xuyên làm tươi mới sự 
cố gắng và duy trì tính kiên nhẫn. Mỗi ngày ta cần để riêng ra một khoảng 
thời gian, vào giờ nhất định, tự thu mình lại như con rùa thu gọn vào cái mai 
của nó, hồi nhớ lại bản chất trường tồn của ta; không để những điều tạm bợ, 
những biến cố ở thế gian ảnh hưởng đến ta. 
 Khi năng lực tinh thần trong chân ngã tăng trưởng, chẳng những 
chúng ta được bình an mà còn được minh triết. Vì khi không còn ham muốn 
cá nhân, và nhận ra được bản chất trường tồn, chúng  ta sẽ không còn tư kiến 
hay thành kiến khi phán đoán mọi việc. “Khi đạt đến trạng thái an tịnh, con 
người xa lánh được tất cả phiền phức, cái trí dễ dàng chú tâm vào một sự 
việc, và đạt được minh triết. Nếu tâm và trí không an tịnh, ta sẽ không thể 
đạt được minh triết. Với lòng kiên nhẫn, con người sẽ dần dần đạt được 
những mức độ của sự an tịnh. Phúc lạc tối thượng chắc chắc sẽ đến với bậc 
hiền triết đã có cái trí bình an, đã khắc phục được những dục vọng và đam 
mê; vị ấy luôn luôn an trụ trong chân ngã, thoát khỏi mọi ràng buộc của tội 
lỗi.” 
 Đây là ba cấp bậc của con đường dẫn đến Nơi Bình An. Đến được nơi 
đây là đã chinh phục được Thời Gian và sự Chết. “Trên con đường quanh co 
dẫn đến tận đỉnh núi, cánh của “con chim bình an” quạt phía trước người 
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hành hương mệt mỏi, và cuối cùng người ấy tìm được sự an tịnh không bao 
giờ mất.” 
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4 
 

LÒNG SÙNG TÍN VÀ ĐỜI SỐNG TINH THẦN 
 

 Không thể đạt đến linh hồn bằng trí thức hoặc sự hiểu biết, hay bằng 
các môn khoa học…cũng không thể bằng lòng sùng tín suông, hay kiến thức 
chưa được kết hợp với lòng sùng tín. 
                  (Mundakopanishad) 
 
 Theo kinh Upanishads, bộ kinh xưa nhất của nhân loại hiện nay, có 
hai con đường để tìm chân ngã. Người tầm đạo có thể đi trên một trong hai 
con đường đó, nhưng cuối cùng hai con đường phải nhập làm một để đưa 
đến sự hoàn thiện. Một là đường trí thức, đưa đến sự giải thoát khỏi mọi 
ràng buộc; hai là đường sùng tín, nếu được kết hợp với sự hiểu biết đúng đắn 
sẽ giúp con người trong việc phụng sự, đó là điều vinh diệu nhất của nhân 
loại. 
  Người chưa chính thức là đệ tử nhập môn, nhưng cố gắng sống cuộc 
đời hướng thượng và làm công việc ích lợi cho thế gian, họ theo con đường 
hành động, và từ hành động cũng như ước muốn tốt sẽ tạo ra nghiệp quả tốt. 
Nhưng nghiệp quả dù tốt hoặc xấu cũng đều đưa con người luân hồi lại cõi 
trần. Hàng vạn, hàng triệu năm trôi qua, kết quả của công việc làm là sự tái 
sinh, kết quả của lòng ham muốn là “trải qua từ sự chết này đến sự chết 
khác.” Công việc tốt và hữu ích cho nhân loại sẽ được tưởng thưởng xứng 
đáng, theo cách nói của Thiên Chúa giáo là đạt được cõi Thiên Đàng 
(Heaven), Ấn Độ giáo là cõi Svarga, Minh Triết Thiêng Liêng gọi là cõi 
Chân Phúc (Devachan). Ngoài cõi chân phúc này còn có cõi Thiên Đàng của 
các bậc thần minh, mà chúng ta đọc được trong kinh sách Ấn giáo. Đây là 
cõi của những vị đã vượt qua trình độ tiến hóa của nhân loại, và đạt được địa 
vị cao cả ở Thiên Đàng. Các vị này có thể ngự trị nơi đây suốt một chu kỳ 
biểu lộ của vũ trụ (manvantara), và điều khiển tiến trình sinh hoạt của tất cả 
các thế giới trong vũ trụ. 
 Việc làm của con người sẽ đưa đến đâu? Sự giải phóng cũng như sự 
từ bỏ tối thượng không thể kết thúc con đường của một người làm việc với 
tâm trạng mong chờ kết quả. Thiên nhiên luôn công bằng, chúng ta sẽ đạt 
được những gì mà chúng ta cố gắng thực hiện. Nếu chúng ta làm việc để 
được thưởng công, phần thưởng chắc chắn sẽ đến từ nguyên lý công bằng 
hằng điều hành thế giới. Nhân quả do việc làm tốt tạo ra cũng có lúc khô 
cạn, dù ở thế giới này hay thế giới khác, chắc chắn nó sẽ hết đi, khi ấy chân 
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ngã sẽ tái sinh; vì làm việc để được tưởng thưởng, thì sự thưởng công ấy đến 
lúc sẽ chấm dứt. 
 Đoạn kinh văn trên được tiếp tục như sau: “Sau khi quan sát kết quả 
do việc làm tạo ra, người Bà La Môn không còn bị ràng buộc vào mọi dục 
vọng. Không có điều gì trường tồn có thể đạt được bằng những phương tiện 
không trường tồn.” (Mundakopanishad).  
 Khi tất cả ham muốn chấm dứt, người ta có thể bước vào con đường 
trí tuệ hay con đường tín ngưỡng. 
 

CON ĐƯỜNG TRÍ TUỆ 
 

 Trí tuệ là gì? Dĩ nhiên không phải là do sự học hỏi ở thế gian, không 
phải kiến thức mà nhiều nhà khoa học có được, cũng không phải là thông 
suốt mọi ngành học thuật. Khi nói đến con đường trí tuệ, chúng ta muốn nói 
đến những gì cao hơn kiến thức học hỏi được. Chúng ta muốn nói con 
đường đưa đến kiến thức tinh thần, đó là sự hiểu biết về cái Một, về chân 
ngã, và tìm thấy Thượng Đế hay Brahman. Do trí tuệ con người tìm được 
Đấng Thiêng Liêng và có thể thấm nhập vào đấng ấy. 
 Một số người chọn đường trí tuệ, không liên kết với sự sùng kính, và 
theo đường ấy từ đời này sang đời khác cho đến khi được giải thoát. Chúng 
ta hãy tìm hiểu những giai đoạn của con đường ấy. 
 Trước hết, con người phải nhận thức Đấng Duy Nhất, từ đó thế giới 
được thành lập, đó là Cái Ngã trường tồn, không thay đổi, phóng ra vũ trụ 
như con nhện phóng ra mạng lưới, rồi thu hút trở lại (Mundalopanishad). 
Con người phải nhận ra cái Thực Thể, là cội nguồn của vạn vật, cái Tối 
Thượng mà con người không thể nhận thức được, cái Duy Nhất, và không 
có cái thứ hai. 
 Sau khi nhận ra Cái Một, ta phải ý thức rằng tất cả mọi sự vật khoác 
lấy hình tướng riêng rẽ sẽ có lúc phải chấm dứt. Trong vũ trụ, không có sự 
chia rẽ, mà chỉ có vẻ bề ngoài dường như chia rẽ. Cái một duy nhất, không 
có cái thứ hai, chính là Thực Tại duy nhất, một sự sống duy nhất, ngoài ra 
mọi hình tướng chỉ là sự biểu lộ tạm thời. Khi chưa nhận thức được sự duy 
nhất này, linh hồn vẫn phải trải qua từ sự chết này đến sự chết khác. 
(Kathopanishad). 
 Ngoài nhận thức sự không phân chia này, chúng ta phải cố gắng nhận 
thấy Đại Ngã vũ trụ, chính là cái Ngã ngự trong tâm con người, cái Ngã ấy 
khoác lên nhiều lớp vỏ bọc, với mục đích góp nhặt kinh nghiệm. Trên con 
đường trí tuệ, con người cởi bỏ từ lớp vỏ này đến lớp vỏ khác, cho đến khi 
tìm được chính Chân Ngã. 
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 Trước nhất, trí tuệ cần phải nhận biết có sự hiện tồn của những lớp vỏ, 
kế đến nhận biết chân ngã hoạt động bên trong những lớp vỏ; và cần biết 
chúng ta có thể rời bỏ lớp vỏ này đến lớp vỏ khác. Cần giữ các giác quan 
yên lặng không xáo động, để chân ngã có thể rút ra khỏi cái vỏ cảm giác, 
cho đến khi những giác quan không còn hoạt động, trừ khi chúng ta muốn. 
Khi đó, chúng ta có thể nghe được tiếng nói của chân ngã, mà không có sự 
xâm nhập của thế giới bên ngoài. 
 

SỰ TỪ BỎ 
 

  Chúng ta cần nhận thức thể trí cũng là lớp vỏ bên ngoài của chân ngã, 
và bên trong lớp vỏ này, chân ngã hoạt động với những khái niệm và ý 
tưởng thuộc về thế giới nội tâm. Chân ngã cần rời bỏ lớp vỏ thể trí, giống 
như đã rời bỏ lớp vỏ cảm giác. Hãy nhận thức rằng những lớp vỏ ấy không 
phải chính Ta, mà Ta hay chân ngã thật sự ở phía sau và bên trong những 
lớp vỏ ấy. Hiểu biết về sự duy nhất phải trở thành nhận thức thực hành có 
thể ứng dụng vào cuộc sống, không phải chỉ là kiến thức suông. Được vậy 
chúng ta sẽ dễ dàng đạt được hạnh từ bỏ, nghĩa là rút lui khỏi những đối 
tượng của giác quan và của cái trí, xa lìa khỏi những xáo trộn từ bên ngoài 
lẫn bên trong, và quay về an trụ nơi chân ngã.  
 Nếu không thể xa lìa hoàn toàn thế giới bên ngoài lẫn bên trong, 
chúng ta vẫn có thể thực hiện sự từ bỏ bằng trí tuệ, bằng ý muốn mạnh mẽ 
không tạo nghiệp quả, và bằng sự hiểu biết rằng nếu từ bỏ được dục vọng thì 
con người sẽ không còn bị xiềng xích của nhân quả trói buộc vào vòng luân 
hồi. Như thế, từ bỏ mọi ham muốn là điều thiết yếu cho những ai muốn thoát 
ra ngoài vòng luân hồi sinh tử, và chỉ khi nào tâm con người vượt khỏi mọi 
ràng buộc thì mới có giải thoát. Lúc sống, nếu còn bị ràng buộc phải hành 
động, người học đạo cứ hành động nhưng không ham muốn; nếu buộc phải 
sống chung với mọi người, người học đạo hãy làm tròn bổn phận mà không 
cần để ý đến kết quả sẽ xảy ra. Khi tâm thức đạt đến chân ngã, bậc hiền nhân 
rời bỏ tất cả những đam mê và sống trong niềm an tịnh; người ấy an trụ 
trong Đấng Tối Cao, và hiện diện khắp mọi nơi với Ngài. 
 Như thế, mục đích của con đường trí tuệ là đạt đến trạng thái cao cả, 
nơi đó linh hồn an tịnh trong sức mạnh và minh triết của chính nó, làm lắng 
dịu tất cả những rung động của cảm giác. Khi ấy, linh hồn làm chủ hoàn 
toàn hoạt động của cái trí, trú ngụ trong thành phố có chín cửa, không hành 
động cũng không tạo ra hành động. Nó trú ngụ trong trạng thái biệt lập, 
nhưng đầy năng lực và minh triết, tách riêng khỏi mọi sự vật tạm bợ, và sẵn 
sàng hòa hợp vào Thượng Đế. Khi linh hồn thâm nhập vào Thương đế, nó 
được giải thoát và duy trì sự kết hợp đời đời, thời gian mà loài người không 
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thể ước tính, tư tưởng con người không thể nghĩ tới được. Người Ấn Giáo 
gọi trạng thái ấy là moksha, là sự kết hợp toàn hảo với Cái Một và với Tất 
Cả. Linh hồn như thế chỉ rời khỏi sự kết hợp với Thượng Đế khi đại chu kỳ 
khai nguyên (great manvantara) bắt đầu trở lại, và một lần nữa sự sống biểu 
lộ trong hình thể. 
 

CON ĐƯỜNG SÙNG TÍN 
 

 Tuy đi trên đường sùng tín, người học đạo không thể bỏ qua sự hiểu 
biết chân chánh, vì sự hiểu biết chân chánh cần thiết cho việc phụng sự thế 
gian có hiệu quả. Sự hiểu biết chân chánh cần thiết vì mục đích của người 
học đạo là kết hợp với Thượng Đế, tuy sự kết hợp này theo cách thức khác 
với sự kết hợp đạt được bằng trí tuệ. Nếu không có sự hiểu biết đúng đắn, 
người có tình thương thay vì giúp đỡ kẻ khác có khi lại làm hại họ. Cần phải 
có sự hiểu biết đúng đắn đi chung với tín ngưỡng, vì sự hiểu biết cần thiết 
cho việc phụng sự được hoàn hảo, và công việc phụng sự hoàn hảo là điều 
cốt yếu trong đời sống của người có tín ngưỡng. 
 Mục đích của con đường tín ngưỡng là kết hợp một cách có ý thức với 
Đại Ngã được biểu lộ trong tất cả những cái ngã khác. Những cái ngã khác 
này vẫn tồn tại cho đến khi có sự kết hợp của tất cả những cái ngã trong 
đấng duy nhất. Vì tình thương là động lực trên con đường tín ngưỡng, đưa 
đến sự hiến dâng đời mình cho người mà họ tôn thờ để có thêm sức mạnh 
trong việc phụng sự những người yếu kém hơn. Người sùng kính ngưỡng 
mộ những bậc tiến hóa cao hơn để có thêm sức mạnh và năng lực tinh thần. 
Sức mạnh và năng lực này không phải để cho riêng họ được giải thoát, vì họ 
không mong cầu giải thoát cho đến khi tất cả đều được giải thoát. Cũng 
không phải để đạt được lợi ích riêng tư, vì họ không ham muốn gì ngoại trừ 
sự cho ra. Họ không giữ lại bất cứ gì cho chính họ, mà chỉ là vận hà để 
phước lành từ trên ban xuống nhân loại. Linh hồn người sùng tín luôn  
hướng lên Ánh Sáng bên trên, không phải để riêng họ được soi sáng, được 
giác ngộ, mà là tiêu điểm và vận hà để Ánh Sáng chiếu soi xuống những kẻ 
còn mờ tối. Họ ao ước Ánh Sáng ở trên chỉ để chuyền xuống cho những 
người ở dưới. 
 Đó là đặc tính đầu tiên, cũng là đặc tính tối thượng của những người 
theo con đường tín ngưỡng. Họ phải bắt đầu trong tình thương và chấm dứt 
trong tình thương. Từ đó họ nhận thức được mặt tinh thần của thiên nhiên, 
và họ sẽ không đơn độc. Như thế cũng chưa đủ để nhận ra cái Ngã, cái Một 
mà từ đó mọi hình thể chỉ là những biểu lộ tạm thời. Người sùng tín phải 
nhận ra những biểu lộ tạm bợ để trang bị cho việc phụng sự. 
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 Họ sẽ bắt đầu bằng sự nhận thức rằng từ Một Nguồn Sống Vĩnh Cửu, 
một cái Ngã Đại Đồng phát sinh nhiều tia sáng, đó là những vị thông tuệ tinh 
thần với những cấp bậc tiến hóa khác nhau. Một số vị tiến hóa rất cao, đã 
vượt qua mọi trở ngại trong những chu kỳ khai nguyên quá khứ, rời bỏ Ngọn 
Lửa bất diệt để sẵn sàng soi sáng thế giới. Những vị này được coi như những 
hóa thân của sự sống thiêng liêng, và là nền tảng của vũ trụ biểu lộ. Người 
sùng tín xem những vị này như những đấng rất cao cả, dòng tiến hoá đã đưa 
những vị đó lên cao qua nhiều trạng thái niết bàn, và họ xuất hiện trở lại khi 
vũ trụ biểu lộ trong chu kỳ hiện tại. Con người gọi tên các đấng này theo sự 
phát triển tâm linh tối thượng của các Ngài, và xem các Ngài như là hóa thân 
tối cao của sự sống tinh thần. 
 Dưới những vị cao cả này, có rất nhiều đẳng cấp khác nhau gồm 
những vị thông tuệ tâm linh biểu lộ trong những hình thể của sự sống, và 
trong phương diện tinh thần của vũ trụ. Từ những vị rất cao cả mà chúng ta 
gọi là những đấng sáng lập vũ trụ, các vị Hành Tinh Thiên Đế, các vị Phật 
Minh Triết, xuống đến những vị cao cả hiện thân trong hình thể nhân loại 
như những vị Chân Sư, các Ngài chỉ cho chúng ta thấy Ánh Sáng Thiêng 
Liêng xa vời bên trên. Càng xuống thấp hơn nữa, có nhiều cấp độ những 
thực thể tâm linh trong những hình thể linh động của Ánh Sáng và Sự Sống 
tràn đầy vũ trụ. 
 Hệ thống đẳng cấp này được biết như là một nhóm huynh đệ vĩ đại, 
trong đó có những vị hóa thân với hình thể nhân loại. Do đó người đi trên 
đường đạo phải tiến đến tình huynh đệ đại đồng, chớ không cô lập, người 
sùng tín không muốn giải thoát trong sự cô lập. Họ cầu mong năng lực 
phụng sự từ đấng tối cao, để giúp đỡ kẻ khác còn thấp kém hơn trên đường 
tiến hóa. Vì thế, con đường tín ngưỡng bắt đầu từ tình thương đối với tất cả 
những sinh vật hữu tình ở chung quanh ta, và chấm dứt trong tình yêu hướng 
về đấng cao cả nhất mà tư tưởng của ta có thể nghĩ tới được. 
 Khi thừa nhận tình huynh đệ của những vị trợ giúp này, người sùng 
tín ý thức rằng mình cũng thuộc về nhóm những người cứu trợ, đóng góp 
phần mình để làm nhẹ bớt gánh nặng chung trong vũ trụ. Người sùng tín 
mong muốn có thêm sức mạnh để dùng trong công việc giúp đỡ chung, có 
thêm minh triết để làm sáng tỏ cho những người kém hiểu biết. Họ luôn luôn 
tìm cơ hội phụng sự, và nhận thức những cái ngã bên ngoài cũng như chân 
ngã bên trong. 
 Giống như người đi theo con đường trí tuệ, người đi theo con đường 
tín ngưỡng cũng nhận thấy sự quan trọng của việc từ bỏ, nhưng loại từ bỏ 
này có đặc tính khác. Nó không phải là sự từ bỏ nghiêm khắc của lý trí, như 
những người đi theo con đường trí tuệ thường nói: “Tôi không tự ràng buộc 
vào những sự vật tạm bợ, vì chúng đưa tôi trở lại tái sinh.” Mà đó là sự hoan 
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hỷ từ bỏ của người nhận thấy được những bậc cao cả ở bên trên đang trợ 
giúp nhân loại; người theo con đường này mong muốn được phụng sự những 
bậc cao cả đó, không màng đến bất cứ điều gì khác. Người sùng tín vui lòng, 
chớ không phải bị bắt buộc, hiến dâng tất cả cho đấng mà họ tôn thờ, hầu để 
được tự do. Họ không cắt đứt dục vọng bằng cách chặt đứt nó, mà họ thiêu 
hủy dục vọng trong ngọn lửa sùng tín, vì lửa này đốt cháy tất cả mọi vật 
không cùng đặc tính với nó. 
 Những người phụng sự như thế không bị nhân quả trói buộc, họ được 
tự do vì họ không mong muốn điều gì ngoài việc phụng sự. Từ đó họ đạt đến 
sự kết hợp với Đấng Tối Cao và với nhân loại. Việc phụng sự này sẽ tách rời 
họ khỏi những cảm giác và lý trí, và sự tách rời này sẽ giúp họ phụng sự tốt 
hơn. Đây là bài học của người đi theo con đường tín ngưỡng: “Bổn phận của 
chúng ta là hành động, nếu không hành động thế giới sẽ bị ứ đọng. Chúng ta 
có bổn phận phải hành động một cách hoàn hảo ở chính nơi chúng ta sinh 
sống, vì đó là nơi chúng ta được sinh ra.” 
 Người sùng tín không tìm kiếm kết quả của hành động, họ nhận thấy 
rằng họ có mặt ở thế gian để hoạt động, và họ hành động không phải vì lợi 
ích riêng tư. Tư tưởng của họ luôn luôn gắn bó với đối tượng mà họ đang 
phụng sự và với tình thương. Như đấng Krishna đã nói trong thánh ca Gita: 
“Những giác quan và cái trí di chuyển theo những đối tượng thích hợp, trong 
khi tâm chúng ta vẫn được tự tại.” 
 

NHỮNG BẬC MINH TRIẾT CAO CẢ 
 

 Chúng ta làm việc khôn ngoan với trọn khả năng, và cố gắng tối đa để 
phụng sự nhân loại; chúng ta không mong cầu kết quả, chỉ mong được các 
bậc minh triết cao cả giúp đỡ cho chúng ta nghị lực và sáng suốt để hành 
động. Không nên vướng bận vào hành động, hãy làm tròn phần việc của 
mình, và để cho năng lực tinh thần từ các Ngài tác động. Do còn yếu kém và 
mờ tối, chúng ta không nên ngăn trở hay đụng chạm đến chiều hướng của 
công việc, cũng như không nên mong chờ kết quả mang lại. Hãy để cho sức 
mạnh của các Ngài sửa đổi sự yếu kém của chúng ta, sự minh triết của các 
Ngài sửa đổi sự khờ dại của chúng ta, và sự đúng đắn của các Ngài sửa chữa 
những lỗi lầm của chúng ta. Mặc dù chúng ta sẽ bị đau buồn khi lầm lỗi, 
nhưng kết quả sẽ tốt vì chúng ta làm với ý muốn phụng sự. Nếu không trộn 
lẫn tính chất cá nhân vào công việc, dù yếu kém chúng ta vẫn có thể thành 
công. Khi năng lực tinh thần cao cả được thúc đẩy bởi tình thương thì không 
còn sự thất bại nào do kiến thức gây ra. 
 Đến đây mọi lo âu đều biến mất, người sống với lòng sùng tín đạt đến 
sự bình an bên trong, và không còn lo lắng gì về thế giới bên ngoài. Người 
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sùng tín cố gắng làm việc với trọn khả năng của mình, nếu có lầm lỗi, họ 
biết sự thất bại sẽ là bài học cho họ. Họ vui lòng nhận chịu mọi đau khổ vì 
những đau khổ này sẽ dạy họ khôn ngoan hơn, giúp họ càng thích ứng hơn 
để làm việc chung với những linh hồn cao cả, là những người làm việc cho 
thế gian. Niềm đau gây nên do sự dại khờ không làm họ phiền muộn; niềm 
đau do lầm lỗi được xem như là một bài học; được như vậy, sự an tịnh của 
linh hồn không bị lay động. Người sùng tín chỉ mong học để làm đúng, 
không chú trọng đến cái giá phải trả, nếu bài học đó làm cho họ trở nên 
người phụng sự tốt hơn cho nhân loại và cho các vị chân sư cao cả. 
 Làm việc tốt nhất theo khả năng mà không màng đến kết quả, là sự 
sùng tín đúng đắn, đó chính là thái độ của linh hồn. Luôn luôn hướng về 
Ánh Sáng bên trong, người sùng tín với tình thương vị tha sẽ có được bình 
an, và luôn luôn sẵn sàng để phụng sự. 
 

SÙNG TÍN ĐỐI VỚI AI ? 
 

 Bạn có thể đặt câu hỏi: Như thế sự sùng tín phải hướng về người nào? 
Mỗi người phải nhận thấy cội nguồn của sự sùng tín ở chính nơi ta đang 
sống, với những người sống chung quanh ta. Sùng tín không có gía trị gì nếu 
chỉ là lời nói suông, mà không biểu hiện bằng tình thương trong cuộc sống, 
và tình thương đó phải bắt đầu từ sự chăm sóc những người gần gũi nhất. 
Người sùng tín thật sự không lo cho riêng mình, mà luôn nghĩ đến và săn 
sóc những người chung quanh. Họ có thể từ bỏ sự bình an riêng để lo lắng 
mọi vấn đề khó khăn của những người đồng hành. Vì thế, đời sống của 
người sùng tín bắt đầu tại nhà, họ làm hoàn hảo bổn phận trong gia đình. 
Người sùng tín đem sự sống tươi sáng của mình vào đời sống trong gia đình, 
họ nhận lãnh công việc làm nhẹ bớt gánh nặng cho người khác. 
 Từ đời sống gia đình, họ tiến ra đời sống rộng lớn hơn ngoài xã hội, 
và làm việc tốt hơn. Người sùng tín không bao giờ đặt câu hỏi: “việc này 
làm cho tôi phiền não, làm cho tôi đau khổ, vậy tôi có nên làm những việc 
khác không?” Vì ý muốn duy nhất của họ là phụng sự, họ sẽ thực hiện điều 
gì mà họ nghĩ là tốt nhất, trước là đối với những người gần gũi, kế đó đối với 
những người ở xa. 
 Ngọn lửa tinh luyện của lòng sùng tín sẽ phát sinh ở người có đời 
sống phụng sự, và họ sẽ nhìn thấy rõ hơn những bậc cao cả bên trên. Vì chỉ 
khi nào chúng ta phụng sự và thương yêu những người chung quanh, thì đôi 
mắt tinh thần mới bắt đầu mở; từ đó, chúng ta sẽ nhận ra được những vị trợ 
giúp ở trên sẵn sàng giúp đỡ chúng ta, cũng như chúng ta giúp đỡ những 
người khác. 
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 Trên con đường sùng tín này, không có sự giúp đỡ cho một cá nhân 
đặc biệt nào. Những bậc cao cả chỉ giúp đỡ ta để đến lượt ta giúp đỡ kẻ 
khác. Nếu muốn được các Ngài trợ giúp, ta phải luôn luôn giúp đỡ kẻ khác. 
Vì thế, món quà mà các Ngài trao cho ta, là để ta trao lại cho những người 
đang cần. 
 Khi tầm nhìn của ta sáng sủa hơn, ta sẽ nhận thấy nhiều cấp độ những 
bậc Thông Tuệ Tâm Linh, và biết được có một số vị hiện thân trong loài 
người. Khi biết được có những vị tiến hóa cao, ta nhận thấy chính ta cũng có 
thể leo lên những nấc thang bên trên, và khi lên được những nấc thang phía 
trên, ta càng thấy có nhiều bậc cao cả hơn ở trên nữa. Người sùng tín trên 
con đường phát triển tinh thần, mỗi bước tiến sẽ rộng mở một chân trời mới. 
Một khi đôi mắt tinh thần được sáng tỏ hơn, con người sẽ nhìn thấu vào 
nguồn sáng mạnh mẽ, nguồn sáng này đã ngăn cản những đôi mắt và cái trí 
phàm trần không nhận thấy những vị Thông Tuệ Tâm Linh. Như thế, linh 
hồn người sùng tín vui thích nhận ra và ngưỡng mộ tình thương cùng tất cả 
những điều tuyệt diệu của con người. Người sùng tín có thể tôn thờ những vị 
anh hùng, không phải họ không nhận thấy những điểm sai trái của người mà 
họ ngưỡng mộ, mà họ chỉ chú trọng và yêu thích điểm tốt của vị ấy, và lúc 
đó sự nhận thức điều tốt đã lấn át sự phê phán điều sai trái. Người sùng tín 
yêu thương và phụng sự người họ ngưỡng mộ với những đặc điểm tốt của vị 
ấy, và bỏ qua một cách khoan dung những điểm xấu.  
 Khi người sùng tín nhận biết những ưu điểm của người khác, họ có cơ 
hội liên hệ với những người đệ tử có trình độ tiến hóa cao và thâm sâu hơn 
người bình thường ở thế gian. Những người đệ tử này đang dần dần đốt cháy 
mọi vô minh và ích kỷ, và đang trên đường tiến lên để được tiếp xúc trực 
tiếp với vị được gọi là Chân Sư, nhân viên của Thiên Đoàn. Nếu có cơ hội, 
người sùng tín sẽ yêu thương và phụng sự hết lòng những người đệ tử này, 
họ biết việc phụng sự như thế sẽ thanh lọc hóa chính họ cũng như trợ giúp 
thế gian, và làm cho họ càng ngày càng trở nên thích hợp để làm vận hà cho 
nguồn năng lực từ trên tuôn xuống những kẻ còn yếu kém hơn. Xuyên qua 
những đệ tử, dần dần người sùng tín sẽ có dịp tiếp xúc được với những vị 
Chân Sư, những bậc cao cả phi thường hiện thân trong hàng ngũ nhân loại. 
Những vị này cao hơn chúng ta về phương diện thanh khiết và minh triết 
tinh thần, cũng như về phương diện vị tha. Đối với nhân loại, họ là những vị 
thần linh, vì những lớp vỏ bao bọc các Ngài rất trong suốt, không ngăn cản 
Ánh Sáng Tinh Thần chiếu rọi từ bên trong. Các Ngài vượt xa chúng ta trên 
đường tiến hóa, nhưng trong bản chất, các Ngài không khác chúng ta. 
Những lớp vỏ của chúng ta che lấp Ánh Sáng bên trong, trong khi những lớp 
vỏ của các Ngài rất tinh khiết. 
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 Qua con đường sùng tín, người đệ tử tiến đến dưới chân thầy và được 
Chân Sư giúp đỡ, hướng dẫn, dạy dỗ. Được diễm phúc tiếp xúc với các 
Ngài, chúng ta đã tiến khá xa trên đường tiến hóa tinh thần; nếu không nhờ 
lòng sùng tín, chúng ta khó đạt đến những bước cao hơn. 
  Một vị Chân Sư viết cho đệ tử người Ấn những lời sau, cho thấy ý 
nghĩa sự sùng tín rõ ràng hơn: 
 “Lòng sùng tín đối với những bậc cao cả là điều không thể thiếu cho 
sự tiến bộ và kiến thức tinh thần. Nó đem lại cho con thái độ thích hợp để 
làm việc trong mọi cõi của sự sống. Nó tạo nên bầu không khí thích ứng cho 
linh hồn tăng trưởng và trổ hoa trong tình thương và vẻ đẹp, trong minh triết 
và năng lực. Nó điều chỉnh cây đàn thụ cầm của trái tim để cho nhạc sĩ có 
thể trình tấu đúng âm giai. Đó là tác dụng của sự sùng tín. Nhưng con phải 
biết những nốt nào mà con phải đánh, những ngón tay của con phải học cách 
vuốt lên những sợi dây đàn; con cũng phải biết thưởng thức âm nhạc, và trên 
hết, yêu thích âm nhạc….Người sùng tín tự điều chỉnh phàm ngã cho thích 
hợp với Chân Thần con người, giống như sự điều chỉnh một nhạc cụ.” 
 Sùng tín có thể được định nghĩa ngắn gọn: đó là sự điều hòa trái tim. 
Trí thức có thể cần thiết trong những vấn đề khác nhau, nhưng sùng tín điều 
hòa trái tim và linh hồn, để cho mỗi khuynh hướng trở nên hòa hợp hoàn 
toàn, đưa đến sự phát triển tình thương, trí thức và sự thanh lọc của linh hồn. 
Tất cả những năng lực tinh thần đang trợ giúp linh hồn vươn lên để phụng 
sự, và tất cả sức mạnh của những người đã thành đạt được dùng để giúp 
những người sắp thành đạt, để họ có thể phụng sự tốt hơn. 
 

Ý NGHĨA CỦA SỰ SÙNG TÍN 
 

 Trong cuộc sống, sùng tín có nghĩa như thế nào? Đó là tầm nhìn rõ 
ràng hơn để chúng ta có thể nhận ra điều phải; là tình thương sâu xa để 
chúng ta có thể phụng sự tốt đẹp hơn; là sự an bình và tĩnh lặng hoàn toàn 
mà không điều gì có thể lay động. Vì khi chú tâm vào các đấng cao cả, thì 
không điều gì bên ngoài có thể chạm đến linh hồn. Xuyên qua các đấng này, 
ánh sáng chiếu soi trợ giúp những đôi mắt yếu kém của nhân loại. 
 Sự bình an, viễn ảnh, cũng như năng lực phụng sự là ý nghĩa của sùng 
tín trong đời sống. Người sùng tín chân chính tìm kiếm cái Ngã tinh anh; cái 
Ngã đó là Ánh Sáng (Mundakopanishad). Người sùng tín tan biến vào trong 
Ánh Sáng của chính họ, Ánh Sáng mà không bợn nhơ nào có thể làm ô uế, 
không ích kỷ nào có thể làm mờ tối, vì chính cái Ngã của toàn thể là Ánh 
Sáng và Tình Thương. Sau cùng, Chân Sư xuất hiện, và xuyên qua những 
lớp vỏ tinh khiết, trong suốt, không tỳ vết, Ngài sẽ chiếu rọi Ánh Sáng đầy 
sức mạnh trợ giúp thế gian. Như thế, lòng sùng tín cũng là sự sống bên trong 
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những người có lòng từ ái, những người nhận thấy ý nghĩa cuộc sống là 
phụng sự, để soi sáng và sưởi ấm thế gian. 
 Mục đích nhắm đến không phải là sự giải thoát, mà là phụng sự hoàn 
hảo. Sự giải thoát chỉ đến khi tất cả đều được giải thoát, và được vào trạng 
thái hạnh phúc viên mãn. Đến khi hết giai đoạn hưởng phúc lạc, tất cả sẽ trở 
lại cộng tác với thiên cơ ở những cõi tinh thần cao hơn. Vì họ là những 
người luôn luôn làm việc có ý thức trong những chu kỳ khai nguyên tương 
lai. Ngưòi sống với tình thương không bao giờ rời bỏ việc phụng sự, và 
những linh hồn biết thương yêu sẽ phụng sự cho đến khi nào vũ trụ còn hiện 
tồn.  
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5 
 

SỰ CHẤM DỨT ĐAU KHỔ 
 

 Kinh Bhagavad Gita xác định có nhiều cấp bậc hạnh phúc: loại hạnh 
phúc phát sinh do ý thức được niềm phúc lạc của chân ngã, từ đó chấm dứt 
mọi đau khổ; loại hạnh phúc phát sinh do tiếp xúc với đối tượng bên ngoài, 
chính là nguồn gốc của đau khổ. Chỉ có người nào không đeo níu vào những 
sự vật bên ngoài, mới có được hạnh phúc tròn đầy. 
 Hàng ngày, ta gặp những người già, người trung niên hoặc người trẻ, 
họ ở thành thị, ở vùng ngoại ô, trên xe đò hay xe lửa v.v…phần đông họ có 
vẻ âu lo, cho thấy trong lòng bứt rứt không yên. Ít khi chúng ta thấy được 
ngưòi có vẻ mặt an tịnh, hạnh phúc, không hằn những vết nhăn của sự lo âu, 
phiền muộn; những người có hạnh phúc nội tâm, bình an tự tại với chính họ 
và với những sự vật chung quanh. Xã hội càng văn minh thì lo âu càng 
nhiều, vì có ít người phát ra sự bình an so với số đông người không ngừng 
phát ra sự lo âu. 
 Để chữa trị sự rối loạn tổng quát có nguồn gốc từ bản chất con người, 
ta phải dựa vào vài nguyên tắc căn bản. Chúng ta đã từng gây ra vài lỗi lầm, 
vấp ngã, từ đó sự đau buồn in sâu trong lòng. Sự kém hiểu biết đã mang 
phiền muộn đến cho chúng ta, và cách chữa trị là nhận biết lỗi lầm. 
 Vào thời đại tối cổ, kiến thức này được đưa ra từ những kinh 
Upanishads; gần 5 ngàn năm trước nó được nhắc đến trong kinh Bhagavad 
Gita nguyên thủy; hơn 24 thế kỷ trước, đức Phật đã trình bày giáo lý xa xưa 
này một cách rõ ràng hơn; khoảng 2 ngàn năm trước, đức Christ lại đưa ra 
giáo lý này cho thế giới Tây Phương. Có một số người học hỏi và thực hành 
những kiến thức này và đã đạt được sự bình an tối thượng; một số người 
chân thành cố gắng học hỏi, nhưng cảm thấy thực tại vẫn còn quá xa; một số 
khác chỉ thỉnh thoảng thấy được chân lý, như những tia sáng chiếu xuyên 
qua kẽ hở của những đám mây đen trong cơn bão tố. Nhưng còn rất nhiều 
linh hồn không chủ định, chưa biết gì và cũng chưa mơ tưởng gì đến kiến 
thức này. Thật ra kiến thức này không xa vời đối với chúng ta. Hy vọng lặp 
lại giáo lý xa xưa này có thể giúp một số người thoát khỏi mạng lưới của sự 
khổ đau. 
 

NGUYÊN NHÂN CỦA SỰ ĐAU KHỔ 
 

 Nguyên nhân gây đau khổ là lòng khao khát một sự sống riêng rẽ bắt 
đầu từ chân ngã. Nếu không có sự khao khát này, hạt giống vĩnh cửu không 
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thể trở nên một trung tâm tự ý thức, có thể tồn tại giữa những rung động phi 
thường làm phân tán vũ trụ. Hạt giống ấy không thể được duy trì mà không 
có chu vi, với năng lực phát sinh liên tục; nó tác động như một cái trục cho 
sự vận hành bất tận của bánh xe vĩ đại trong cuộc “hành hương” mới. Nếu 
không có lòng khao khát sự sống riêng rẽ, thì không bao giờ có sự biểu lộ 
của vũ trụ. Sự khao khát này phải tiếp tục hiện tồn trong mỗi linh hồn cho 
đến khi nó hoàn thành công việc cao cả, để trở về một trung tâm trường tồn 
chung cho vạn vật, điều này có vẻ nghịch lý đối với lý trí nhưng là một lẽ 
thật đối với tinh thần. 
  Trong khi sự khao khát một cuộc sống riêng rẽ sẽ lôi kéo linh hồn 
vào vòng luân hồi sinh tử, thì một thành phần thâm sâu hơn của con người 
lại thúc đẩy nó tìm kiếm sự kết hợp. Do bản năng, tất cả mọi người đều tìm 
kiếm hạnh phúc, đôi khi trở nên mù quáng, không phân biệt đúng, sai. Ngay 
đối với những người tự hành hạ xác thân, có vẻ như khinh thường hạnh 
phúc, họ chọn con đường đau khổ này chỉ vì họ tin tưởng đó là con đường 
ngắn nhất dẫn đến một thứ hạnh phúc sâu đậm hơn. 
 Như thế, bản chất của hạnh phúc là gì? có giống như sự đam mê ở 
người chạy theo nhục dục, hay trạng thái xuất thần của bậc thánh? Đó là sự 
kết hợp với đối tượng của ham muốn, trở thành một với sự vật hứa hẹn đem 
lại vui thú. Người nghiện thỏa cơn khát rượu, kẻ bủn xỉn giữ chặt đồng tiền 
vàng, người đang yêu ôm chặt tình nhân, họa sĩ đắm chìm vào vẻ đẹp thiên 
nhiên, tư tưởng gia chú tâm vào ý tưởng riêng, nhà thần bí ngưỡng vọng về 
thiên giới, tu sĩ yoga hoà mình với đấng Thiêng Liêng…tất cả đều tìm thấy 
hạnh phúc trong sự kết hợp với đối tượng mà họ mong muốn. Tùy theo đối 
tượng họ mong muốn kết hợp mà chúng ta biết trình độ tiến hóa của họ. Sự 
khác biệt rõ ràng giữa linh hồn thấp kém và linh hồn cao cả không phải sự 
tìm kiếm hạnh phúc, mà là bản chất của đối tượng đem lại hạnh phúc. 
 

SỰ SỐNG BÊN TRONG HÌNH THỂ 
 

 Trong bất cứ vũ trụ nào, cũng có Sự Sống Duy Nhất đang thâm nhập, 
phát triển qua nhiều sự sống trong nhiều hình thể càng ngày càng cao hơn 
nối tiếp nhau. Sự sống biểu lộ như năng lượng bên trong, và phát triển nhờ 
hình thể. Hình thể phải liên tục thay đổi cho thích ứng với đà phát triển của 
sự sống, vì lúc đầu mỗi hình thể là dụng cụ cho sự sống, nhưng về sau chính 
hình thể đó là ngục tù giam giữ sự sống. Như cây đối với rễ, sự sống không 
bao giờ tách rời Sự Sống Duy Nhất, khi tiềm năng của sự sống được linh 
hoạt do sự tác động của môi trường chung quanh, hình thể trước kia là vận 
cụ hữu ích, nay trở thành cái khuôn bó buộc sự sống. Khi ấy, hoặc sự sống 
phải tan biến, hoặc hình thể phải vỡ ra từng mảnh và phóng thích sự sống 
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trong hình thức phôi thai ở cấp độ cao hơn. Nhưng vì có nguồn gốc từ Vĩnh 
Cửu, sự sống không bao giờ tan biến, vậy hình thể phải tan vỡ. Một chuỗi 
những hình thể tan vỡ để sự sống càng ngày càng mở rộng thêm, đó là sự 
tiến hóa. 
 Sự sống mở rộng này giống như sự phát triển trong một hạt: từ nhân 
đến phôi thai, từ phôi thai đến cây mầm, từ cây mầm đến cây nhỏ, từ cây 
nhỏ đến cây to có khả năng tạo ra những hạt, giống như hạt giống lúc ban 
đầu. Mọi sự tăng trưởng phô bày năng lực ẩn tàng bên trong, đó là năng lực 
thuộc về Thượng Đế, năng lực này đạt đến điểm cao nhất trong vạn vật, 
Ngài gieo hạt trong mỗi sự sống riêng rẽ. Như nước hằng dâng lên đến mức 
độ của nó, sự sống từ trên tuôn xuống cố vươn lên đến mức độ nguyên thủy. 
Như khối lượng thu hút khối lượng, mỗi sự sống biểu lộ riêng rẽ tìm kiếm 
Sự Sống Duy Nhất, và năng lực của Sự Sống Duy Nhất này không ngừng 
thu hút mọi sự sống. Cái Ngã phôi thai trong mỗi cá thể đáp ứng lại Cái Ngã 
Duy Nhất, và lần mò tìm Cái Một trong số nhiều, Cái Một đó là chính nó. 
 Như thế có sự va chạm bên ngoài; do sự thôi thúc bên trong của Cái 
Ngã, những hình thể gặp nhau, đeo níu nhau hoặc xung đột nhau. Lực thu 
hút vẫn là Cái Ngã Duy Nhất bên trong mọi hình thể, và sự khác biệt về 
hạnh phúc hay đau khổ thuộc về hình thể. 
 Sự sống trong một hình thể tìm sự sống trong một hình thể khác, 
nhưng một hình thể chỉ tìm thấy hình thể của những sự sống khác, do đó làm 
cản trở kẻ đi tìm. Hình thể tạo ra vách ngăn giữa sự sống này với sự sống 
kia; làm cho chúng loại trừ lẫn nhau và không thể hòa hợp. Sự sống có thể 
hòa lẫn với sự sống khác như nước của hai dòng sông trộn lẫn nhau; nhưng 
khi mỗi dòng sông chảy giữa hai bờ của riêng chúng, thì nước của hai dòng 
sông  không thể trộn lẫn nhau. Giống như thế, sự sống không thể kết hợp lẫn 
nhau vì hình thể giam cầm sự sống bên trong vỏ bọc của nó. 
 Chúng ta hãy góp nhặt những sợi chỉ và quấn chúng lại nhau, hướng 
dẫn chúng ta đi qua những rối ren của cuộc sống để chúng ta có thể vượt qua 
mọi đau khổ: 
. Lòng khao khát sự sống riêng rẽ cần thiết để con nguời chịu đựng. 
. Con người luôn tìm kiếm hạnh phúc. 
. Bản chất của hạnh phúc là sự kết hợp với đối tượng mong muốn. 
. Sự Sống Duy Nhất phát triển xuyên qua nhiều hình thể tạm bợ.  
. Mỗi sự sống riêng rẽ tìm kiếm Sự Sống Duy Nhất này - là chính nó, và như 
thế những hình thể đến tiếp xúc lẫn nhau. 
. Những hình thể này loại trừ lẫn nhau và giữ sự sống chứa đựng bên trong 
chúng riêng rẽ. 
 Giờ đây chúng ta hiểu tại sao đau khổ phát sinh. Một linh hồn tìm 
kiếm vẻ đẹp và thấy được một hình thể đẹp đẽ, nó tự kết hợp và vui thích 
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với hình thể đó, hình thể hư hoại để lại sự trống vắng. Một linh hồn tìm kiếm 
tình yêu và thấy một hình thể đáng yêu, nó tự kết hợp và cảm thấy vui thích 
với hình thể ấy, khi hình thể hư hoại thì trái tim khô héo. 
 Sự kết hợp với hình thể và mất đi hình thể làm cho con người đau 
khổ, nhưng ít đau khổ hơn giai đoạn sau khi thỏa thích đưa đến chán ngán, ít 
đau khổ hơn nữa khi buông bỏ một sự vật mà con người phải khó nhọc mới 
đạt được, và càng ít đau khổ hơn khi hết mê muội theo sau cơn tỉnh mộng. 
Mặc dù phải trải qua nhiều đau khổ, nhưng luôn luôn có những ảo tưởng 
mới, và sự nhàm chán cứ lặp đi lặp lại. 
 Nhìn khắp thế gian trong cuộc tiến hóa bình thường, chúng ta nhận 
thấy tất cả mọi đau khổ xảy ra đều do sự kết hợp với những hình thể luôn 
thay đổi, hủy hoại. Vậy mà người mê muội mù quáng cứ mãi tìm kiếm hạnh 
phúc bằng cách đeo níu vào những hình thể phù du này. Vì chúng đưa đến 
sự mệt mỏi, nhàm chán, nên trong kinh B. Gita có nói như sau: “Những thú 
vui do tiếp xúc với hình thể vật chất, đích thực là nguồn gốc của đau khổ.” 
 Để tránh đau khổ, chúng ta được khuyến cáo phải tìm kiếm “nguồn trí 
tuệ phúc lạc của chân ngã”. Hãy để sự sống tìm Sự Sống, bạn sẽ nhận được 
con đường đưa đến hạnh phúc; hãy để cái ngã tìm kiếm Chân Ngã, con 
đường khúc khuỷu đưa đến bình an sẽ trải ra trước mắt bạn. Tìm hạnh phúc 
bằng sự kết hợp với hình thể là sống trong giới hạn, tạm bợ, xung đột. Tìm 
hạnh phúc bằng sự kết hợp với Sự Sống là yên nghỉ bình an trong sự thường 
hằng, vĩnh viễn và hòa điệu. 
 Điều này có vẻ như ta đang cởi bỏ cuộc sống vui thú đầy màu sắc, và 
làm cho cuộc sống trở nên lẻ loi giữa khoảng không gian vô tận này. Không 
phải thế, vì điều ta yêu thích ở người mà ta thương yêu không phải hình thể 
mà là sự sống, không phải xác thân mà là linh hồn. Tình thương sáng suốt có 
thể giúp ta vượt qua vực thẳm tử thần, sông mê sinh tử, và chắc chắn không 
sai lầm, vì với sự sáng suốt chúng ta nhận ra linh hồn quí báu trong cái hộp 
hình thể. Khi thấy được điều này, chúng ta hiểu nguyên nhân của sự đau 
khổ. Vì chính sự sống của ta kết hợp với sự sống của người mà ta thương 
yêu, chứ không phải giữa hai hình thể. Ta hòa tan với những sự sống khác 
càng ngày càng nhiều, trong khi hình thể này tiếp theo hình thể khác tan vỡ 
ra từng mảnh do sức mạnh của tình thương. Cuối cùng ta nhận thấy không 
phải hai, mà chỉ là một, một với Sự Sống bên trong cũng như bên ngoài, và 
xuyên qua tất cả. Dù ở giữa sự riêng rẽ, chúng ta không phân cách; như thế 
chúng ta đã chấm dứt đau khổ, trở về với bình an. 
 Trên con đường đi đến phúc lạc, sự hiểu biết nguyên nhân gây đau 
khổ sẽ làm mất đi sự cắn rứt của niềm đau khổ. Sự kiện này có vẻ nghiêm 
khắc, chỉ vì nó che đậy hạnh phúc “khởi đầu là nọc độc, nhưng cuối cùng là 
rượu tiên.” Từ sự hiểu biết này, nảy sinh một trạng thái yên tịnh vững chắc, 
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có thể chịu đựng mọi kết quả, có thể “vinh danh Thượng Đế trong lửa.” 
Vàng ròng không vui thích khi được đốt trong lửa cho cháy sạch hết những 
cặn bã sao? 
 Nếu không có kinh nghiệm về đau khổ, chúng ta sẽ không thể phát 
triển sức mạnh. Giống như những bắp thịt của cơ thể, sức mạnh tinh thần và 
đức hạnh không thể đạt được nếu không luyện tập bền bỉ. Trong thiên nhiên, 
tranh đấu là điều kiện để tiến hóa của những loài thấp kém, đó là phương 
tiện cho sức mạnh phát triển. Chỉ có sức mạnh hoàn hảo mới an tịnh. 
 Nếu không có kinh nghiệm đau khổ, chúng ta không thể phát triển 
lòng trắc ẩn. Khi chịu đựng thống khổ, chúng ta hiểu được cả niềm đau và 
sự cần thiết của nó, cũng như cách đối diện với nó. Đã từng bị cám dỗ, 
chúng ta học được cách giúp đỡ kẻ khác tránh khỏi cám dỗ một cách có hiệu 
quả. Chỉ có những người đã đứng dậy được sau khi bị té ngã mới có thể biết 
rõ cách giúp đỡ kẻ bị té ngã. Mỗi chồi non của sự đau khổ nẩy nở thành một 
đóa hoa năng lực. 
 Không có kinh nghiệm đau khổ, chúng ta không phân biệt rõ điều tốt 
và điều xấu. Như thế, chúng ta không thể chọn lựa một cách chắc chắn điều 
cao cả nhất, và cũng không thể diệt trừ tận gốc rễ sự ham muốn kết hợp với 
hình thể. Những người đã phát triển hoàn hảo, kềm giữ nghiêm nhặt bản 
chất thấp hèn của họ, để nó không còn đòi hỏi những thú vui của các giác 
quan. Những vị này đã loại trừ khỏi bản chất thấp kém những khuynh hướng 
của chính nó, và đem nó lên kết hợp một cách hòa điệu với chính bản tâm 
của họ (đó cũng là mục đích của pháp môn yoga). Họ đi xuyên qua những 
thế giới thấp mà không bị ảnh hưởng bởi sự thu hút hay đẩy lui, và ý chí 
luôn nhắm đến điều cao cả nhất. Họ hành động một cách tự nhiên, linh động, 
nhưng không vi phạm luật. Hàng trăm kiếp luân hồi không phải nhiều, hàng 
vạn năm không phải quá dài để đào tạo được một người như thế. 
 Trong bão tố cuồng loạn của ưu phiền, đừng quên sự đau khổ đóng 
vai trò rất lớn trong những giai đoạn đầu của cuộc tiến hóa. So với sự hiện 
tồn của chúng ta, những đau khổ này rất nhỏ, vì chúng ta không thể đem thời 
gian so với vĩnh cửu, đem hàng vạn năm so với sự sống bất tận. Chúng ta đã 
nói về những đau khổ trong chu kỳ của sự tái sinh ở giai đoạn nhân loại còn 
non trẻ, có lẽ chúng ta đã phóng đại hơi nhiều, vì “đối với sự huy hoàng vĩnh 
cửu, đó chỉ là những sự phiền não nhẹ nhàng, trong một lúc ngắn ngủi.” Vì 
thế, khi những đám mây của bão tố kéo đến, chúng ta hãy nhìn bên ngoài 
những đám mây ấy để nhận thấy bầu trời không bao giờ thay đổi. Khi những 
lượn sóng to xô tới, hãy nhìn về hướng bờ biển luôn yên tĩnh. Ngay những 
sức mạnh cuồng nộ dường như đè bẹp chúng ta, nhưng chỉ nâng chúng ta lên 
cao, và đưa chúng ta tiến tới. Vì chúng ta bất sinh, bất diệt, thường hằng, 
không thay đổi và vĩnh cửu; chúng ta ở đây chỉ để rèn luyện dụng cụ cho 
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công việc phụng sự bất diệt, và công việc phụng sự này đem lại sự tự do 
viên mãn. 
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6 
 

GIÁ TRỊ CỦA SỰ SÙNG TÍN 
 

 Trong những lực gây cảm hứng cho chúng ta hoạt động, có lẽ không 
có lực nào mạnh hơn cảm giác mà chúng ta gọi là sùng tín; có những cảm 
giác thường được che đậy dưới danh nghĩa sùng tín, mặc dù trên căn bản 
chúng có bản chất khác nhau. Những hành động hy sinh anh hùng nhất 
thường được thúc giục bởi lòng sùng tín, trong khi những hành động hy 
sinh khủng khiếp của những người khác bị thúc đẩy bởi sự cuồng tín. Lòng 
sùng tín là một động lực mạnh mẽ nâng chúng ta lên cao, còn sự cuồng tín 
là động lực làm suy đồi. Cả hai lực mạnh mẽ này điều khiển con người, và 
đôi khi sự biểu lộ của chúng có vẻ giống nhau. Nhưng một lực có nguồn gốc 
từ sự hiểu biết, còn lực kia từ sự mù quáng; một mang những trái ngọt của 
tình thương, một mang những trái táo thù ghét độc hại. 
 Đối với chúng ta, sự tìm hiểu rõ ràng bản chất của lòng sùng tín rất 
cần thiết. Chúng ta cần theo dấu vết của nó đến tận nguồn gốc của bản chất 
con người, xem nó phát sinh từ phần nào trong bản chất ấy. Chúng ta phải 
biết để áp dụng vào thực hành, vì hiểu biết suông không thực hành thì không 
tạo ra kết quả, còn thực hành mà không hiểu biết thì hoang phí. Mối cảm xúc 
không được sự hiểu biết điều hòa, như dòng sông chảy tràn bờ đi khắp mọi 
hướng gây ra lụt lội; trong khi cảm xúc được hướng dẫn bởi sự hiểu biết như 
dòng sông được hướng vào những con kinh để tưới đất đai. 
 Khi nghiên cứu bản chất bên trong con người, chúng ta thấy có 3 
phương diện phân biệt rõ ràng: tinh thần, trí tuệ và tình cảm. Tìm hiểu sâu xa 
hơn, chúng ta thấy tất cả mọi cá thể đều bắt nguồn từ bản chất tinh thần. Nó 
là nguồn gốc chung, một ảnh hưởng kết hợp. Nguyên lý đó một khi phát 
triển sẽ cho chúng ta nhận thấy cái Một trong tất cả mọi sự sống. 
 Có thể nói bản chất trí tuệ đối nghịch với bản chất tinh thần. Nó là lực 
cá biệt, tạo ra số nhiều từ cái Một. Nó tự nhận là cái “ngã”, phân biệt rõ ràng 
với cái “phi ngã”. Nó có đặc tính chia rẽ, và hành động hữu hiệu nhất trong 
tình trạng cô lập; nó thu mình vào bên trong, tự kỷ, thờ ơ đối với ngoại giới. 
Trong bản chất trí tuệ không thể tìm thấy sự sùng tín, vì sùng tín là cảm giác 
tràn ra bên ngoài. Trí tuệ chỉ có thể nắm giữ, chớ không thể di động. Trái lại 
tình cảm là lực phấn kích, tạo nên hành động. Nó thu hút chúng ta đến đối 
tượng hay xô đẩy chúng ta rời xa đối tượng; như thế, trong bản chất tình 
cảm, chúng ta có thể tìm thấy nguồn gốc của sự sùng tín. 
 

NGUỒN GỐC SỰ SÙNG TÍN 
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 Khi nghiên cứu bản chất của tình cảm, chúng ta nhận thấy nó có hai 
mặt: sự thu hút và sự đẩy lui. Nó luôn luôn chuyển vận chúng ta tiến tới 
hoặc rời xa khỏi sự vật chung quanh, tùy theo sự vật gây nên vui thích hay 
đau khổ. Tất cả những cảm giác lôi kéo chúng ta đến một sự vật khác đều 
thuộc nhóm những sự vật thu hút, và là những hình thức của tình thương, 
trong khi những cảm giác làm cho chúng ta tránh xa khỏi một sự vật khác 
đều thuộc nhóm những sự vật xô đuổi, và là những hình thức của sự ghét bỏ. 
 Chúng ta nhận thấy có nhiều loại tình thương khác nhau, và được gọi 
với những tên khác nhau, tùy theo đối tượng cao hơn, ngang hàng, hay thấp 
hơn chủ thể. Đối với những đối tượng thấp hơn, ta gọi là sự thương hại, lòng 
trắc ẩn, từ tâm; đối với những đối tượng ngang hàng, ta gọi là tình bạn hữu, 
sự cảm thông, cảm tình; đối với những đối tượng cao hơn, ta gọi là lòng tôn 
kính, sự kính ngưỡng, lòng sùng tín. Như thế, sự sùng tín có nguồn gốc từ 
khía cạnh tình thương của bản chất tình cảm, và chúng ta định nghĩa sự sùng 
tín là tình thương hướng về một đối tượng cao cả hơn chúng ta. Khi tình 
thương hướng về một bậc đạo sư, hay Thượng Đế, chúng ta gọi là sự sùng 
tín, khi ấy chúng ta hướng trọn tình thương về đấng cao cả, và hoàn toàn 
phục tùng theo ý Ngài. 
 Chúng ta cần phân biệt rõ giữa sùng tín và cuồng tín. Do cuồng tín 
con người đã nhân danh tôn giáo gây ra biết bao ngược đãi, thù hận và chiến 
tranh. Những sự việc này có nguồn gốc từ sự ghét bỏ, chớ không phải tình 
thương; chúng xô đẩy ta rời xa người khác, thay vì lôi kéo ta đến thân cận 
với họ. Nhân danh tình thương của Thượng Đế, con người gây thương tổn 
cho đồng loại. Nhưng khi phân tích động lực hành động của họ, ta không 
thấy có yếu tố tình thương; họ cho rằng chỉ có họ là đúng, còn đối phương 
bao giờ cũng sai; họ có ý nghĩ chia rẽ và luôn luôn có cảm giác tách biệt đối 
với người khác. Nguồn gốc của sự cuồng tín là sự ghét bỏ, làm trôi hết 
những cảm xúc của trái tim. Ta có thể xét lại lòng sùng tín của ta như sau: 
nếu nó làm cho ta khiêm tốn, dịu dàng, khoan dung, thân thiện với mọi 
người thì đó là lòng sùng tín thật sự; nếu nó làm cho chúng ta kiêu hãnh, hà 
khắc, chia rẽ, nghi ngờ mọi người, dù có vẻ công bình vẫn là cặn bã chớ 
không phải vàng thật. 
 Là một hình thức của tình thương, lòng sùng tín chỉ có thể hướng đến 
một đối tượng có bản chất thu hút nó, và làm cho nó cảm thấy hạnh phúc. 
Tất cả mọi người đều tìm kiếm hạnh phúc, và bị thu hút bởi những gì họ cho 
rằng sẽ đem lại hạnh phúc. Hạnh phúc là cảm giác theo sau sự tăng trưởng 
của sự sống. Mọi cố gắng để đạt hạnh phúc đều nhắm vào sự kết hợp và hòa 
tan sự sống với đối tượng, từ đó sự sống mở rộng ra. Sự kết hợp này tạo ra 
hạnh phúc, vì cảm giác sự sống tăng trưởng. 
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 Trên căn bản, động lực kết hợp đến từ Chân Ngã, tìm cách vượt qua 
rào cản ngăn cách những cái ngã ở các cõi thấp. Do Chân Ngã tìm kiếm 
Chân Ngã bên trong người khác, mà có sự thu hút giữa những phàm ngã. 
“Nên biết, không phải vì là chồng mà người chồng đáng yêu, nhưng vì Chân 
Ngã mà người chồng đáng yêu. Không phải vì là vợ mà người vợ đáng yêu, 
nhưng vì Chân Ngã mà người vợ đáng yêu. Cũng thế đối với con cái, người 
giàu, người Bà La Môn, người hoàng tộc, người thế gian, các vị thần, các vị 
tu sĩ, những loài tinh linh v.v…không phải vì tất cả các biểu hiện đó mà tất 
cả đáng yêu, nhưng vì Chân Ngã trong tất cả những biểu hiện đó làm cho tất 
cả đáng yêu.” (Brihadaranyakopanishad). Chân Ngã tìm Chân Ngã là sự tìm 
kiếm đại đồng cho hạnh phúc; trong khi hình thể xung đột với hình thể làm 
cản trở những cái ngã bên trong. Con người chỉ đạt được niềm phúc lạc chân 
thật bằng sự kết hợp Chân Ngã với Sự Sống Toàn Thể, cũng như sự nhận 
thức Chân Ngã trong vạn vật. 
 

ĐỐI TƯỢNG CỦA SỰ SÙNG TÍN 
 

 Cần phải có đối tượng hấp dẫn để gợi lòng sùng tín. Những đối tượng 
hoàn hảo nhất xuất phát từ Cái Ngã Tối Thượng, biểu lộ trong hình thể con 
người như là những Đấng Lâm Phàm Thiêng Liêng xuất hiện  ở thế gian 
theo từng chu kỳ, còn được gọi là những Đấng Hóa Thân. Những vị ấy biểu 
lộ đặc tính rất tốt đẹp, có sức thu hút mạnh mẽ, do những tia sáng từ Chân 
Ngã chiếu xuyên qua bức màn che phủ bản chất thiêng liêng của con người. 
Đôi mắt yếu kém của chúng ta bừng sáng, trái tim mệt mỏi của chúng ta chỗi 
dậy với niềm hy vọng mới, sức mạnh mới, khi có những bậc đại diện cho vẻ 
đẹp, tình thương và phúc lạc hiện diện trong hình thể con người. Chúng ta bị 
những bậc cao cả đó thu hút mạnh mẽ, không cưỡng lại được, và lòng sùng 
tín tự động phát sinh. 
 Lòng sùng tín mạnh mẽ ở người Thiên Chúa Giáo hướng về đấng 
Christ, xem Ngài như hiện thân của Thượng Đế. Chính là phương diện con 
người của Ngài, sự sống và sự chết của Ngài, lòng trắc ẩn và từ bi của Ngài, 
sự minh triết cao quí cũng như sự chịu đựng kiên nhẫn của Ngài, đã khơi 
dậy lòng sùng tín mãnh liệt nơi con người. Như là Người của Thống Khổ, 
trong trắng nhưng sẵn sàng gánh chịu, mãi mãi Ngài thắng được tình 
thương. Tín đồ Thiên Chúa Giáo tưởng nhớ đến Ngài trong hình thể con 
người, như được diển tả sau đây bởi một người sùng tín: “Thập tự giá của 
Chúa có ý nghĩa đối với chúng tôi nhiều hơn những phép lạ của Ngài.” 
 Điều này cũng giống như đối với những vị cứu thế trong những tôn 
giáo khác. Đấng Rama, vị Vua Thiêng Liêng, và đấng Krishna, người bạn 
cũng là người yêu, đã khơi dậy lòng sùng tín bất diệt nơi hàng triệu con tim 
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nhân loại. Các vị này biểu hiện sự thu hút của Thượng Đế bằng cách làm dịu 
bớt tia sáng chói lọi phát xuất từ Thượng Đế, và biến đổi thành ánh sáng mà 
mắt trần có thể nhận thấy được. Các Ngài giới hạn, làm nhỏ lại những đặc 
tính thiêng liêng, để trí thông minh của nhân loại có thể vói tới được. Các 
Ngài là đối tượng của lòng sùng tín, thu hút tình thương do tình thuơng hoàn 
hảo nơi các Ngài.  
 Sùng tín đối với những vị Lâm Phàm Thiêng Liêng không phải là vấn 
đề để bàn bạc hoặc tranh luận. Khi thị giác bên trong nhận ra một trong các 
Ngài, “trái tim” vội vã xông đến và tự động quì mọp dưới chân Ngài. Người 
ta có thể dùng lý luận hun đúc lòng sùng tín, hoặc dùng trí khôn để chấp 
nhận và dung dưỡng nó. Nhưng động lực chính yếu phát xuất từ trái tim, 
không phải từ trí não, và tuôn ra một cách tự nhiên đến đối tượng thu hút nó, 
đến Chân Ngã sáng chói xuyên qua bức màn trong suốt. 
 Các vị Chân Sư cũng là đối tượng cho lòng sùng tín; Các Ngài đã giải 
thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử, nhưng vẫn tình nguyện ở lại tiếp xúc với 
nhân loại, duy trì thể xác ở cõi trần thay vì vui hưởng tâm thức niết bàn ở 
những cõi cao. Cấp bậc của các Ngài ở giữa những Đấng Hóa Thân 
(Avatara) và những vị đạo sư thế tục, đệ tử của các Ngài. Những vị đạo sư 
thế tục này chưa đạt đến trình độ giải thoát, nhưng người thế gian xem họ 
như là những Đấng Hóa Thân, có sức mạnh thu hút nhân loại đến với họ. 
Thật ra Đấng Hóa Thân tiến hóa cao hơn Chân Sư, nhưng những đấng cao 
cả này không còn liên lạc với thế gian, và con người không thể tưởng tượng 
được có ai hoàn hảo hơn các vị Chân Sư. 
 Như thế, do sự tiếp xúc thường xuyên với con người ở cõi vật chất, 
những vị đạo sư là những bậc thầy tinh thần của người đang đi trên con 
đường dốc đứng đưa đến sự toàn thiện. Mặc dù vẫn còn nhược điểm, những 
vị đạo sư này đã tiến hóa vượt xa hơn phần đông đồng loại; họ có thể hướng 
dẫn và giúp đỡ người khác, phần lớn là ở giai đoạn phát triển đầu tiên của 
những người sùng bái họ. Những vị đạo sư này đang tiến đến gần ngưỡng 
cửa giải thoát, và trong tương lai gần sẽ bước vào hàng ngũ những bậc siêu 
nhân. Lúc ấy, do sự nối kết tinh thần không bao giờ mất, những vị ấy có thể 
thu hút với một lực mạnh mẽ hơn những người sùng tín đi theo. Tình thuơng 
làm vững mạnh và phát triển bản chất sùng tín ở người đi theo con đường 
ấy, và không có cách thức sùng tín nào vững chắc hơn tình thương và sự tin 
tưởng vào một vị đạo sư ở thế gian. 
 Điều này thấy rất rõ ở Đông Phương, nơi mà tình thuơng và sự trợ 
giúp của các đạo sư cần thiết cho sự tiến bộ tinh thần. Tình trạng suy đồi ở 
Ấn Độ ngày nay phần lớn là do sự kém hiểu biết, thêm vào đó lòng kiêu 
hãnh của những người không sống một đời tinh thần nhưng vẫn mang tên 
đạo sư, trong khi không có tí nào phẩm chất của danh xưng đó. Vì rượu nho 
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tốt nhất làm ra loại dấm chua nhất, cũng giống như thế, sự biến chất của cái 
cao nhất cho ra loại hạ cấp nhất. 
 Làm thế nào để gợi lên và nuôi dưỡng lòng sùng tín? Điều này chỉ có 
thể thực hiện được khi gặp một đối tượng đáng tôn sùng ở thế giới bên ngoài 
hoặc bên trong, khi ấy con người phục tùng hoàn toàn và hết lòng đối với sự 
thu hút mà đối tượng tạo ra. Nhận thức chân thành những điều tuyệt diệu, 
không quá tỉ mỉ phê phán tính xấu mà bỏ quên những đức hạnh tốt, sẽ chuẩn 
bị cho linh hồn nhận ra vị đạo sư khi xuất hiện. Vì nhiều người bỏ lỡ cơ hội 
nhận ra vị thầy, do có thói quen chú trọng quá đáng vào khuyết điểm nhỏ mà 
bỏ quên những ưu điểm, như chỉ nhìn thấy những điểm đen mà không nhận 
ra được mặt trời. Hơn nữa người nhận ra điều tuyệt diệu, cho thấy họ có khả 
năng làm giống với điều đó; một sợi dây đàn chỉ có thể phát ra những rung 
động đồng cảm khi được lên dây đúng mức để có thể phát ra âm thanh tương 
tự. Dù có già dặn hơn, linh hồn vẫn biết nguồn cội của nó; chỉ có dòng dõi 
của sự cao cả được đánh thức và đáp ứng với với sự cao cả. 
 Bước đầu quan trọng là tìm được vị đạo sư và kết nối liên hệ với ngài. 
Kế đến là sự sùng tín cố định hướng về vị đạo sư, và xuyên qua vị đạo sư đó 
đến những bậc cao cả và cái Ngã Tối Thượng biểu lộ trong hình thể. Chúng 
ta cần nhớ rằng vị đạo sư là phương tiện, không phải cứu cánh; là trung gian 
dẫn truyền, không phải nơi phát ra Ánh Sáng Thiêng Liêng; là mặt trăng, 
không phải mặt trời. Vị Đạo sư trợ giúp, làm tăng sức mạnh, hướng dẫn và 
thúc đẩy sự phát triển những đệ tử của họ, nhưng cuối cùng chính cái Ngã 
chiếu rọi bên trong đệ tử, cái Ngã chỉ có một, ở trong đệ tử cũng như ở trong 
vị đạo sư. 
 

NUÔI DƯỠNG LÒNG SÙNG TÍN 
 

 Lòng sùng tín đối với cái Ngã trong hình thể con người của các Đấng 
Hóa Thân có thể được duy trì và làm tăng lên bằng cách đọc hay tham thiền 
về những lời dạy, cũng như những biến cố xảy ra trong đời sống phàm trần 
của các Ngài. Cách thức hữu hiệu là đọc về một biến cố trong cuộc đời Ngài, 
xong tâm trí ghi nhớ hình ảnh linh hoạt ấy, sử dụng óc tuởng tuợng của bạn 
tạo lại một hình ảnh đầy đủ chi tiết, và cảm thấy như bạn hiện diện trong đó 
như là một người quan sát hoặc hơn nữa như một người tham dự vào hoạt 
cảnh đó. Khi tâm trí chứa đựng hình ảnh đó, một ngày kia người sùng tín sẽ 
thoáng thấy biến cố diễn ra trên tiên thiên ký ảnh. Họ sẽ trở nên một phần tử 
của hình ảnh sống động đó, và học được những bài học bất ngờ do sự hiện 
diện của họ nơi ấy. 
 Một cách thức khác để vun trồng lòng sùng tín là thân cận với những 
người có ngọn lửa sùng tín cháy sáng hơn ngọn lửa của chúng ta. Khi ném 



 56 

một thanh củi đang cháy vào trong lò lửa cháy riu riu sẽ làm cho ngọn lửa 
bốc cháy rực rỡ trở lại. Cũng giống như thế năng lực suy nhược của linh hồn 
yếu ớt sẽ được phấn kích trở lại khi gần gũi với người có ngọn lửa ấm áp của 
lòng sùng tín. Hơn nữa, người học đạo có thể đạt được nhiều lợi ích khi 
thường xuyên gần gũi với vị đạo sư, do được phấn kích bởi năng lực vững 
chắc của vị ấy. Khi xưa, Narada, vị thánh của Ấn Độ, cũng khuyên chúng ta 
cần vun trồng lòng sùng tín. 
 Sự suy tưởng, tham thiền, yêu kính đối tượng mình sùng tín sẽ làm 
phát triển nhanh và tăng cường tình thương. Trong cảnh sống vội vàng của 
nền văn minh hiện nay, chúng ta dễ quên năng lực của cái trí yên tĩnh và 
không có thì giờ cần thiết để luyện tập nó. Suy tưỏng về người chúng ta yêu 
thương sẽ làm tăng thêm tình thương, do đó người sùng tín cần nhiều thì giờ 
dành cho đối tượng mà họ sùng tín. Như cây không thể lớn mà không có ánh 
sáng, sự sùng tín không thể tăng trưởng mà không có những tia sáng ấm áp 
và phấn chấn tuôn ra từ đối tượng được tôn sùng. Linh hồn già dặn ban rãi 
nhiều tình thương hơn là nhận vào; ánh sáng cũng như hơi nóng của nó thấm 
nhập và làm mạnh thêm cho linh hồn non trẻ hơn. Vị đạo sư thương học trò 
nhiều hơn học trò thương vị đạo sư, và Thượng Đế thương người sùng tín 
hơn người sùng tín thương Thượng Đế. Tình thương của người sùng tín đối 
với đối tượng của họ chỉ là phản ảnh yếu ớt của tình thương đối với chính 
họ. Sự thu hút không thể xảy ra một chiều; trong thế giới tinh thần, khi 
chúng ta bước đến Thượng Đế một bước, Thượng Đế sẽ bước đến chúng ta 
hàng trăm bước; biển cả thâm sâu tuôn đổ vào bất cứ giọt nước nào ở trong 
lòng của nó. 
 

 GIÁ TRỊ CỦA SỰ SÙNG TÍN 
 

 Sau khi đã biết thế nào là sùng tín, mục đích của nó là gì, bằng cách 
nào làm tăng trưởng lòng sùng tín, chúng ta có thể đo lường giá trị của nó để 
tìm động lực đạt đến nó. 
 Sự sùng tín làm cho người sùng tín thay đổi và trở nên giống với vị 
mà họ thương yêu. Solomon, bậc hiền triết Do Thái đã nói: “Con người suy 
nghĩ điều gì, họ sẽ là điều đó.” Kinh Chandogyopanishad cũng dạy rằng: 
“chúng ta được tạo ra do tư tưởng; chúng ta sẽ trở thành điều gì mà chúng ta 
suy nghĩ.” Một mình trí khôn không thể dễ dàng uốn nắn con người giống 
với Đấng Tối Cao. Như bàn ủi lạnh khó ủi thẳng quần áo, nhưng khi được 
làm nóng, nó trở nên trơn tru, ủi quần áo dể dàng theo nếp đã định. Cái trí 
cũng giống như thế, nó phải được nấu chảy trong ngọn lửa của lòng sùng tín, 
rồi sẽ dễ dàng uốn nắn cho giống với đối tượng mà nó thuơng yêu. Ngay 
giữa những người ngang hàng nhau, khi tình thương mạnh mẽ, chân thành 
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và lâu dài, họ cũng được uốn nắn cho giống nhau: Vợ chồng trở nên giống 
nhau, bạn thân dần dần cũng giống nhau. Tình thương hướng đến vị cao hơn 
chúng ta tác dụng như năng lực chuyển hóa mạnh mẽ hơn, và dễ dàng uốn 
nắn bản chất chúng ta trở thành giống với vị ngự trị trong tim chúng ta. 
 Sùng tín ngăn cản sự tạo ra nghiệp quả mới, đến khi nghiệp quả cũ đã 
cạn, nguời sùng tín được tự do. Thánh Paul tuyên bố rằng ông không còn 
sống, mà chính đấng Christ sống trong ông. Lời nói này đúng đối với những 
người mà lòng sùng tín đưa họ đến tình trạng hoàn toàn phục tùng vị mà họ 
trao trọn tình thương. Họ nghĩ rằng xác thân không phải của họ, mà chỉ là 
dụng cụ để Thượng Đế sử dụng để giúp đỡ thế gian. Mọi hành động của họ 
được làm như bổn phận đối với vị mà họ thương yêu. Họ ăn không phải để 
thỏa mãn vị giác, mà là để giữ cho dụng cụ của Thượng Đế có thể làm việc 
được. Họ suy nghĩ không phải vì sự vui thích suy nghĩ, mà là để cho công 
việc của Thượng Đế được thực hiện tốt hơn. Người sùng tín hòa hợp sự sống 
của họ với sự sống của vị mà họ thương yêu; họ suy nghĩ, làm việc, hành 
động trong sự kết hợp với đời sống cao cả hơn; hỗn hợp con kinh nhỏ bé của 
sự sống trong họ vào giòng suối lớn hơn, và nhận thấy hạnh phúc sâu xa với 
cảm giác là một thành phần của sự sống lớn lao đầy đủ hơn. Kinh Bhagavad 
Gita có nói: “Bất cứ con làm điều gì, bất cứ con ăn vật thực gì, bất cứ con 
hiến dâng hoặc cho đồ vật gì, bất cứ con chịu khổ hạnh như thế nào, hỡi đứa 
con của Kunti, nếu con làm với tinh thần hiến dâng cho Ta, con sẽ không bị 
ràng buộc bởi những kết quả tốt hoặc xấu do hành động của con.” Khi hành 
động không mong cầu kết quả, khi hành động với ý nghĩ hy sinh, thì người 
hành động không tạo ra nghiệp quả, và không bị ràng buộc vào bánh xe luân 
hồi sinh tử. 
 Lòng sùng tín rửa sạch trái tim. Đức Krishna dạy chúng ta những lời 
có vẻ lạ lùng: “Ngay với người đầy tội lỗi, tôn thờ ta với trọn vẹn trái tim, 
người ấy được xem như làm việc đúng.”  Tự nhiên chúng ta hỏi: tại sao? “Vì 
người ấy đã quyết định theo đường phải; nhanh chóng trở nên thuần phục, 
và đi đến sự bình an vĩnh cửu.” (B. Gita). Ở những cõi cao, chúng ta được 
phán xét bởi động lực, mà không bởi hành động; bởi thái độ bên trong, mà 
không do những biểu lộ bên ngoài. Khi sùng tín Đấng Tối Cao, chúng ta 
xoay lưng lại đối với điều xấu ác, và hướng mặt nhìn về đối tượng; Chúng ta 
có thể bị sẩy chân, lạc đường, té ngã, nhưng mặt chúng ta luôn luôn nhìn 
đúng hướng, chúng ta đang đi về quê hương. Sức mạnh của lòng sùng tín 
làm cho chúng ta trở nên phục tùng. Để tìm sự kết hợp với đối tượng mà 
chúng ta thương yêu, chúng ta nhanh chóng vứt bỏ mọi vật ngăn trở sự kết 
hợp. Khi hướng mặt về mục đích đúng đắn, từ lúc ban đầu chúng ta đã nhận 
thấy được điểm đúng đắn cuối cùng. Tình thương sẽ đốt cháy những điều 
xấu ác ngăn che không cho chúng ta sùng bái đối tượng, tình thương cũng 
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uốn nắn chúng ta trở nên giống với đối tượng được tôn thờ. Khi chúng ta 
thực hành đúng đắn, sẽ có kết quả chắc chắn vì định luật không bao giờ sai. 
Từ người chỉ chú ý đến bản ngã riêng tư, chúng ta trở nên người tìm kiếm 
cái Ngã Tối Thượng. 
 Lòng sùng tín làm chấm dứt mọi đau khổ. Điều gì chúng ta làm cho 
đối tượng mà chúng ta thương yêu, sẽ được làm với sự vui thích, và nỗi đau 
khổ được tan biến vào niềm sung sướng khi sự chịu đựng nhân danh đối 
tượng được thương yêu. Hai người yêu nhau sẽ vui lòng chịu đựng mọi khó 
khăn, nguy hiểm, đau khổ, cố gắng làm bất cứ điều gì để được lòng người 
yêu. Những người đã thoáng thấy sự huy hoàng của Chân Ngã, sẽ vui lòng 
làm bất cứ điều gì có thể mang họ đến gần sự kết hợp với nó. Họ hy sinh 
không hối tiếc tất cả những sự việc làm ngăn trở họ kết hợp với đối tượng 
mà họ thương yêu, ngay cả những điều mà bình thường đem lại lạc thú cho 
họ. Vì đối tượng chúng ta thương yêu, chúng ta sẳn sàng chịu đựng và hy 
sinh mọi tiện nghi. Nghĩ đến niềm hạnh phúc có được đối tượng thương yêu, 
làm cho ta vượt qua mọi trở ngại giữa ta và đối tượng. Như thế, lòng sùng 
tín làm cho những việc khó khăn trở nên dễ dàng, và những điều đau khổ trở 
nên vui thú. Vì tình thương là thuật luyện kim, biến đổi mọi thứ thành vàng 
ròng. 
 Lòng sùng tín đem lại sự bình an. Tâm bình an trong Chân Ngã là 
bình an với tất cả, và người sùng tín nhận thấy Chân Ngã trong mọi sự vật; 
mọi hình thể chung quanh họ đều mang dấu vết của đối tượng thương yêu. 
Làm sao họ có thể ghét bỏ, khinh thường hay cự tuyệt bất cứ người nào, khi 
mà, ẩn phía sau mỗi cái mặt nạ, khuôn mặt đối tượng thương yêu đang mỉm 
cười với họ? “Bậc hiền triết nhìn với đôi mắt bình đẳng giữa người Bà La 
Môn có học thức, khiêm tốn, với con bò, con voi, và ngay cả với con chó và 
người ăn thịt chó.” (B. Gita). Không có người nào, vật nào, có thể ở bên 
ngoài trái tim của người sùng tín, vì không có bất cứ điều gì ở bên ngoài 
lòng Thượng Đế của họ. Nếu chúng ta yêu thích những đồ vật ở bên cạnh 
người chúng ta yêu, sao chúng ta không yêu thích được tất cả những hình thể 
mà trong đó đối tượng chúng ta thương yêu ngự trị? Một đứa trẻ đùa nghịch 
dùng cái mặt nạ che dấu bộ mặt đang cười của nó, nhưng bà mẹ vẫn biết là 
đứa con yêu của mình. Không một sinh vật nào, dù di động hay bất động, 
không có Thượng Đế; và trong tim của người tội lổi xấu xa nhất vẫn có 
Đấng Thánh Linh. 
 Chúng ta hãy trở lại điểm khởi đầu và tìm hiểu những người sùng tín, 
bằng cách nhận xét thái độ của họ đối với người chung quanh. Tình thương 
của họ, cũng như sự dịu dàng, lòng trắc ẩn và cảm thông đối với mọi tin 
tưởng và quan niệm, cho thấy họ như là những người con yêu của đấng 
Thượng Đế Từ Bi. Đức Ramanujacharya có kể rằng một lần kia vị đạo sư 
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của ông dạy cho ông một câu thần chú, ông hỏi vị đạo sư nếu ông nói lại cho 
người khác nghe thì chuyện gì sẽ xảy ra. Câu trả lời là: “Con sẽ chết.” Ông 
hỏi thêm: “Chuyện gì sẽ xảy ra cho người nghe nó?” Câu trả lời là: “Người 
ấy sẽ được giải thoát.” Nghe vậy, người sùng tín Đức Krishna chạy ra ngoài, 
bay lên đỉnh của một cái tháp, và hô to câu thần chú cho đám đông ở đường 
phố nghe, ông chỉ muốn những người khác được giải thoát khỏi tội lỗi và 
đau khổ, mà không lo lắng đến những gì sẽ xảy ra cho chính ông ta. Đây là 
người sùng tín tiêu biểu, người thương yêu tự thay đổi để giống người được 
thương yêu. 
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7 
 

BÓNG TỐI TINH THẦN 
 

 Một số những điều nguy hiểm được coi như bóng tối Tinh thần, đeo 
đuổi và làm chán nản người học đạo chân thành; những đám mây u ám giáng 
xuống tim và óc, và gói trọn bản chất con người vào trong bóng tối; nó xóa 
sạch ký ức về sự bình an trong quá khứ, và làm tiêu hủy niềm hy vọng trong 
tương lai. Như một khối sương mù dày đặc xâm nhập vào một thành phố 
lớn, len lỏi vào mọi hẻm hóc, làm xóa đi những cảnh vật quen thuộc, làm lu 
mờ những ánh đèn, và làm lạc lối những người bộ hành; hình như không còn 
gì ngoài những người đi bộ này cùng với luồng hơi ngộp ngạt bao phủ họ. 
Cũng thế, khi đám sương mù của bóng tối tinh thần phủ xuống những người 
đi tìm đạo và những đệ tử, họ bị mất hướng đi, con đường tan biến trong 
bóng tối; ánh sáng quen thuộc của họ không còn rực rỡ nữa, con người chỉ là 
những hình bóng trồi lên rồi chìm mất trong đêm tối. 
 Người học đạo cảm thấy lẻ loi và lạc lối; họ bị nhốt trong một cảm 
giác cô lập đáng sợ, không một ai chia xẻ nỗi cô đơn với họ. Những khuôn 
mặt trước kia mỉm cười với họ nay đã biến mất; những giọng nói vui vẻ, cổ 
võ họ trưóc kia nay đã im bặt, tình thương từng sưởi ấm họ, nay trở nên lạnh 
giá. Tất cả người thương yêu và bạn bè rời bỏ họ, và không có một lời an ủi 
nào đến với họ trong sự yên lặng khủng khiếp này. 
 Họ hụt hẫng như dẫm trên mảnh đất vô hình, khi tiến tới, họ cảm thấy 
chới với như bước trên một dốc đứng. Những làn sóng nặng nề dâng lên từ 
vực thẳm như đe dọa tàn phá, trong khi chính độ sâu thẳm của những làn 
sóng làm tăng thêm sự yên lặng ở gần bề mặt. Cả trời và đất đều khép kín; 
mặt trời, mặt trăng và những vì sao đều biến mất, không một tia sáng nào 
chiếu rọi xuống bóng tối. Người tìm đạo cảm thấy như bị treo lơ lửng trong 
một vực thẳm chân không, và dường như sắp sửa rơi vào khoảng chân 
không ấy. Trong niềm cảm thông với sự ảm đạm của vũ trụ, ngọn lửa của sự 
sống dường như nhấp nháy trong khoảng tối tăm, nhưng chính nó cũng 
ngừng chiếu sáng. Sự “khủng khiếp của bóng tối vĩ đại” như bao trùm lấy 
họ, làm tê liệt năng lực và nghiền nát hy vọng của họ. Trời và người đều bỏ 
rơi họ, để cho họ đơn độc. 
 Những môn phái bí truyền lớn đều đưa ra những bằng chứng cho thấy 
hình ảnh được diễn tả ở trên không phải quá đáng. Không có sự thống khổ 
nào của nhân loại cay đắng hơn những gì mà linh hồn của bậc thánh thiện đã 
ghi nhận như những kinh nghiệm trên đường đạo. Họ tìm sự bình an, nhưng 
chiến trận vây quanh họ; họ tìm sự an vui nhưng chỉ thấy bất hạnh; họ tìm 
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viễn ảnh hạnh phúc, nhưng bóng tối của địa ngục bao vây họ. Những linh 
hồn còn non trẻ, chưa phải đối diện với thử thách, cho rằng điều đó khó tin, 
vì thời giờ chưa đến với họ. Trẻ em không thể đo lường sự phấn đấu của 
người lớn, cũng như em bé không cảm nhận được nỗi đau đớn ở ngực của bà 
mẹ cho em bú. Mỗi giai đoạn có quả thích hợp của nó, chúng ta có thể hiểu 
được những kinh nghiệm đã trải qua, nhưng không thể nhận biết được bản 
chất những gì chưa xảy đến. Hãy để những linh hồn chưa phát triển chế diễu 
sự thống khổ mà họ không thể biết rõ, gièm pha sự đau khổ mà họ chưa từng 
cảm nhận, nhạo báng sự yếu kém chịu đựng đau khổ và cho rằng những 
người bị thử thách thiếu sức mạnh. Những ai đã phát triển bản chất thiêng 
liêng sẽ biết được thực tế của sự tối tăm, và chỉ có những người hiểu biết 
mới có thể phán đoán. 
 Trong giai đoạn đầu của thời kỳ học tập để tiến đến đời sống cao cả, 
bóng tối tương đối ít dày đặc sẽ làm căng thẳng và trắc nghiệm năng lực 
người đệ tử. Những người học đạo chân thành sẽ sớm nhận thấy sự phát 
khởi của bóng tối, mà họ không biết được nguyên nhân, phủ xuống họ và 
gây nhiều phiền não. Bị nhạy cảm quá độ theo sau giai đoạn tăng trưởng 
này, họ tự đổ lỗi do sự đau buồn quá đáng, và tự trách đã đánh mất niềm an 
tịnh lý tưởng của họ. 
 Khi sự u ám kéo đến, mọi sự vật khoác lấy hình dạng không quen 
thuộc và trở nên phóng đại. Những sự việc trước kia nhỏ nhặt nay hiện ra 
lớn hơn và lờ mờ, vì bị biến dạng bởi sương mù chung quanh; những điều 
phiền phức nhỏ nhặt trở thành những cái bóng to lớn che phủ mặt trời; sự va 
chạm không được để ý tới trong những lúc vui vẻ, nay kích động toàn bộ 
dây thần kinh. 
 Sau một thời gian dài cố gắng, người học đạo cảm thấy bị rơi trở lại 
nơi khởi đầu, và những cố gắng quá khứ coi như bị bỏ phí. Câu sau đây diển 
tả khá đúng sự việc: “Thật đáng kinh ngạc, những năng lực của Bóng Tối 
hình như quét sạch, bằng một luồng gió mạnh, tất cả những báu vật tinh thần 
của một người, những báu vật này do họ đã gặt hái và dành dụm qua nhiều 
năm cố gắng, đau khổ, không ngừng học hỏi và kinh nghiệm.” Người đệ tử 
sơ cơ bối rối và thất vọng khi thành quả mà họ đạt được tan vỡ thành tro bụi. 
 

TÁC NHÂN CỦA BÓNG TỐI 
 

 Khi bóng tối phủ lên ta, tất cả kiến thức thuộc lý thuyết đều bị tan vỡ; 
tuy nhiên, kiến thức ấy khi chiếu sáng có thể giúp làm tan bóng tối nhanh 
hơn. Không có cách nào khác, ngoài kinh nghiệm thực hành liên tục, có thể 
giúp chúng ta vững vàng và điềm tĩnh trong bóng tối cũng như trong ánh 
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sáng, nhưng kiến thức lý thuyết cũng có vị trí của nó trong sự tiến hóa của 
cái trí. 
 Chúng ta sẽ từng trường hợp của người học đạo và những đệ tử đã 
được Chân Sư chấp nhận. Những tác nhân của bóng tối ảnh hưởng cả người 
học đạo lẫn người đệ tử, nhưng đối với người đệ tử đã được chấp nhận thì 
còn có thêm những tác nhân khác.  
 Điểm thứ nhất, nguyên nhân được biết đến nhiều nhất là sự thúc đẩy 
nhanh chóng việc trả quả, một khi con người đã quyết định đặt chân vào 
Đường Đạo. Vấn đề này đã được giải thích nhiều, và nó chỉ đóng vai trò 
tương đối nhỏ trong sự mang lại bóng tối. Tuy nhiên có một yếu tố khác ít 
được biết đến, được đề cập sau đây. 
 Cảm xúc, đam mê, vui sướng và đau khổ thuộc về cõi trung giới, tức 
cõi tình cảm, và được biểu lộ qua thể vía; như thế, do chính bản chất của nó, 
nhân quả phần lớn thuộc cõi trung giới và sẽ được chấm dứt tại đó. Cho nên 
sự đau khổ do nhân quả xấu gây ra có thể bị phóng đại, không cân xứng với 
những biến cố. Bình thường, đau khổ theo sau những bất hạnh và tai họa tại 
cõi trần được diễn đạt nơi cõi trung giới; khi gặp phải những vấn đề rắc rối 
nơi cõi vật chất, ta bị phiền muộn nơi cõi tình cảm. Như thế, vấn đề ở đây là 
làm thế nào tách rời sự đau khổ khỏi những biến cố xảy ra tại cõi trần, mà 
bình thường chúng liên kết nhau. 
 Điều này có thể thực hiện được trong việc thúc đẩy nghiệp quả, và do 
đó người đi trên đường đạo có kinh nghiệm về bóng tối. Họ đang giải quyết 
nghiệp quả xấu bằng cách chịu đựng sự đau khổ thuộc về những nghiệp quả 
chưa chín muồi có thể biểu lộ tại cõi trần. Về sau, họ ngạc nhiên nhận thấy 
họ có thể trải qua một cách an tịnh và bình yên đối với những biến cố, mà 
bình thường chúng gây ra rất nhiều đau khổ. Đó là họ đã gánh chịu trước sự 
đau khổ liên kết với những biến cố, đến khi những biến cố này xảy ra ở cõi 
trần thì chỉ còn là hình thức trống rỗng, vì tâm thức trung giới đáng lẽ làm 
sống động hình thức này, nay đã rút lui. Vấn đề tâm thức rất sâu rộng, không 
thể đề cập hết được, nhưng ta chỉ cần nhớ trong giai đoạn tiến hóa hiện tại, 
phần đông nhân loại đang sống với tâm thức trung giới. Cho nên khi giai 
đoạn đen tối phủ xuống, người học đạo vẫn cảm thấy an nhiên, vì họ hiểu 
rằng một số nghiệp quả mà họ phải gánh chịu đang tiêu tan, và món nợ 
nghiệp quả không bao giờ phải trả hai lần. 
 Điểm thứ nhì, người học đạo đang tìm cách thanh lọc và sau cùng tiêu 
diệt phàm ngã. Những vui thú làm tăng cường sự sống của phàm ngã, trái lại 
những đau khổ làm giảm bớt nó. Chủ tâm của người học đạo là hiến dâng 
phàm ngã như một hành động hy sinh đối với Thượng Đế, và nếu sự hy sinh 
được chấp nhận, ngọn lửa sẽ giáng xuống và thiêu hủy nó. Có gì đáng buồn 
khổ? Chỉ là ngọn lửa thiêu đốt những chất cặn bã của phàm ngã để phóng 
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thích tinh chất của sự sống; lửa này trục xuất nhanh chóng những yếu tố xấu 
đã tích tụ trong bản thể hàng ngàn năm. 
 Khi ngọn lửa dường như đang thiêu đốt chính sự sống của họ, người 
đệ tử có thể chịu đựng được không? Họ có thể chịu đựng sự căng thẳng qua 
giai đoạn đen tối ấy chăng? Nếu họ chịu đụng được thì sự bình an sâu xa sẽ 
đến tiếp theo giai đoạn tối tăm. Một năng lực mới sẽ tuôn vào, và họ  sẽ 
nhận thấy một viễn ảnh sâu đậm về sự thấu đạt chân lý. Từ bóng tối nảy sinh 
ánh sáng, và họ sẽ học được bài học vô giá cho những thử thách tương lai. 
Nhưng lòng can đảm và sức chịu đựng thường bị thất bại; bóng tối vẫn ngự 
trị, có lẽ trong suốt phần còn lại của kiếp luân hồi này, làm suy sụp những 
linh hồn cao quí chưa đủ sức để chịu đựng. 
 Điểm thứ ba, bóng tối thường có sức quyến rũ, bao phủ lên người học 
đạo với một sức mạnh tàn phá tác động ở thế gian. Sự tàn phá cũng cần thiết 
cho tiến trình tiến hóa như sự xây dựng, sự phân hủy cũng cần thiết như sự 
phối hợp. Hiển nhiên những sự việc làm chậm tiến trình thật ra làm nó mạnh 
thêm. Các nhà huyền bí học đều biết trong thiên nhiên mỗi lực tiêu biểu cho 
tác động của một Trí Tuệ vô hình, và điều này đúng với những lực xây dựng 
cũng như với lực phá hủy. Họ biết rằng Trí Tuệ hủy diệt (thường được gọi là 
những Quyền Năng của Bóng Tối “Dark Powers”) đưa ra những quyến rũ, 
lừa phỉnh, làm bối rối người học đạo khi họ ở giai đoạn phát triển khá đầy 
đủ, vượt lên trên phần đông nhân loại, đủ sức nhận thử thách. Với cố gắng 
làm chậm lại sự tiến hóa lên cao hơn, và kéo dài ảnh hưởng tối thượng của 
vật chất, những Quyền Năng của Bóng Tối tự nhiên bị xem như kẻ thù của 
bất cứ người nào vượt ra khỏi con đường tầm thường, để tìm con đường 
“dốc đứng” dẫn đến đời sống tinh thần. 
 Đây là những “quyền năng của thiên nhiên” thường được đề cập đến 
trong những kinh sách bí truyền, những thế lực cố gắng kềm hãm linh hồn 
người học đạo. Có lẻ mưu kế của thế lực này là gây nản lòng và tuyệt vọng 
cho người học đạo bằng cách bao phủ họ trong bóng tối, khiến họ cảm thấy 
bị bỏ rơi, cô độc. Dạo sinh bơ vơ, cay đắng, tiếng than thở thì thầm của họ 
chìm trong giọng cười ngạo nghễ vang dội từ bóng tối. 
 Khi tiến triển khả quan, người học đạo phải đối diện và chinh phục 
dần dần tất cả những năng lực của thiên nhiên, và họ phải đảm nhận công 
việc này một mình. Ta có cảm giác như “Ta” đang đứng một mình, vô vọng, 
không ai trợ giúp, nhưng thực tế ta không cô độc, vì sự chia cách ta với 
Nguồn Sống Duy Nhất chính là bản ngã của ta; hơn nữa các vị Chân Sư từ ái 
luôn luôn trông chừng từng bước đi của chúng ta trên đường đạo. 
 

SỰ PHIỀN MUỘN CỦA THẾ GIAN 
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 Khi nghiên cứu đời sống của những người đã được thu nhận làm đệ 
tử, chúng ta nhận thấy ngoài những tác nhân thông thường ảnh hưởng đến 
người học đạo, còn có những tác nhân mới. Khi đệ tử tiến bộ hơn, những tác 
nhân này càng đóng vai trò quan trọng hơn trong kinh nghiệm của họ. Khi 
những khoen xích của nhân quả đã được tháo gỡ, họ rảnh tay chăm lo gánh 
vác một phần nghiệp quả nặng nề của thế gian. Vì thế gian, họ bắt đầu trực 
diện với những quyền lực phá hủy, họ đứng giữa quyền lực này và nhân loại. 
Tội lỗi và thống khổ của nhân loại đè nặng lên người đệ tử, và họ không thể 
tránh khỏi cho đến lúc họ đạt được trạng thái bình an vững chắc, có cội 
nguồn từ sự hiểu biết hoàn toàn. Thỉnh thoảng bóng tối đến với họ, dường 
như tất cả mọi thống khổ ở thế gian nghiền nát tim họ; con tim họ rướm máu 
trong niềm thương xót cho những thống khổ của thế gian do mù quáng mang 
lại, và những tội lỗi do vô minh gây ra. Họ không dám phủi bỏ cảm giác 
thống khổ này, vì càng ngày họ càng nhận thức có sự liên kết giữa sự sống 
của toàn thể nhân loại, sự thống khổ của người khác là sự thống khổ của họ, 
và họ vui lòng chia xẻ nghiệp quả của nhân loại để thúc đẩy sự tiến hóa 
chung. Dần dần người đệ tử học được cách chịu đựng sự thống khổ một cách 
bình an, và với một cảm giác hạnh phúc sâu thẳm trong nội tâm, đến một lúc 
nào đó năng lực hủy hoại sẽ giảm dần và biến mất. Chỉ có lòng trắc ẩn sâu 
xa còn lại, như thế sự thống khổ trở nên dễ mến hơn tất cả những gì mà thế 
gian gọi là sự vui thú, và bóng tối chỉ là buổi hoàng hôn êm ả, đẹp hơn và 
dịu hơn ánh sáng chói lọi của mặt trời giữa trưa. 
 Người đệ tử phải đương đầu với sự đau khổ sắc bén và mãnh liệt khi 
họ “quay lưng lại với ánh sáng và đơn độc đi vào bóng tối để gặp gỡ và 
chiến thắng những quyền lực xấu ác.” Đó là công việc của những Vị Cứu 
Rỗi thế gian, và thời giờ đến với người đệ tử khi bổn phận cao quí này được 
ủy thác cho họ. Người đệ tử được huấn luyện cho công việc khó nhọc này và 
dần dần họ học cách thu hút những năng lực không điều hòa vào họ, để cho 
những lực xấu ác trở nên khô cạn, trong tiến trình này người đệ tử thường bị 
tổn thương. Kế đó họ nhận được những năng lực điều hòa, nhịp nhàng để 
xây dựng lại thay vì để phá hủy. Như thế, đệ tử là lò kuyện kim thiên nhiên, 
trong đó những hợp chất xấu ác bị phân giải và kết hợp trở lại thành những 
hợp chất tốt lành. Khi hợp chất vỡ ra và nổ tung dữ dội, lò luyện kim con 
người nhạy cảm bị rung chuyển và có lúc tan vỡ.  
 Sau một thời gian dài tuân theo kỷ luật, năng lực người đệ tử trở nên 
mạnh thêm, đủ sức gánh những trách nhiệm nặng hơn và có thể chịu đựng sự 
u buồn do bóng tối mang lại. Khi đủ mạnh, họ mới có thể vượt qua cảm giác 
bị Thượng Đế và loài người bỏ rơi, cảm giác như bị ném vào giữa những 
Quyền Lực Bóng Tối, bị hành hạ thống khổ đến nỗi phải mong muốn mất đi 
ý thức. 
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 Kế đến là sự cám dỗ ngọt dịu, “Từ thập tự giá đi xuống.” Người đệ tử 
biết rằng chỉ có những cây đinh của chính họ, đóng lên ý định không chế 
ngự được có thể giữ họ lại. Họ có thể chấm dứt sự thống khổ bất cứ lúc nào 
bằng cách né tránh, nhưng họ phải tự hy sinh để trợ giúp thế gian. Nếu họ 
trốn tránh, thì thế gian phải chịu đau khổ; nếu họ có thể chịu đựng thống  
khổ, thì gánh nặng của nhân loại sẽ nhẹ bớt đi. “Họ cứu rỗi người khác, 
nhưng không thể cứu rỗi chính họ.” Sự nhạo báng của những kẻ không đức 
tin là luật của đấng Christ. 
 Nhưng cuối cùng, ngay niềm hy vọng này cũng mất đi, và bóng tối 
của tuyệt vọng bao phủ người đệ tử, thì thầm rằng tất cả những thống khổ 
đều vô ích, rằng họ bị đánh bại, và hy vọng phụng sự thế gian của họ chỉ là 
“ảo ảnh không căn cứ trong giấc mơ.” Họ cảm thấy không còn phụng sự 
được nữa. Dù họ đã chỉ dạy người khác đi trên đường đạo, nhưng họ lại bị 
rớt ra khỏi đường đạo. Họ có thể nào chịu đựng qua khỏi biến cố này và 
bằng lòng bị tiêu diệt  nếu đó là nhân quả của họ? Họ có thể nào vui mừng 
cho thế giới được cứu vớt, mặc dù họ không dự phần trong sự cứu vớt đó, và 
tình thương sẽ chiến thắng, mặc dù họ bị loại ra khỏi vòng tay của nó? Nếu 
họ không thể, bóng tối sẽ làm họ ngộp thở, và trong một lúc, thế giới mất 
người cứu trợ. Nếu họ có thể, bóng tối sẽ tan đi, theo sau sự đầu hàng hoàn 
toàn của cái ngã riêng rẽ. Chân ngã trường tồn biểu lộ bên trong; khuôn mặt 
của Chân Sư chiếu sáng và người đệ tử chiến thắng biết rằng mình đã luôn 
luôn ở đây. Trong một lúc họ có cái nhìn tinh thần rõ ràng, họ thấy Vùng 
Linh Thiêng và sự bình an bao quanh họ. 
 Kế đó người đệ tử có một thời gian ngắn ngủi nghĩ ngơi trong yên tĩnh 
trước khi đi vào một sự sống mới rộng lớn hơn, với minh triết sâu xa, niềm 
tin vững vàng, tình thương sâu đậm và năng lực to lớn hơn để phụng sự nhân 
loại; họ cũng có sức chịu đựng mạnh mẽ đối với sự căng thẳng nặng nề hơn. 
Trên hết, họ đã học được vài điều về năng lực của huyễn tưởng, và thấy qua 
bản chất của ảo ảnh; những điều này giúp họ vưọt qua bóng tối trong tương 
lai. Họ nhận thấy bóng tối không thể nhận chìm họ, trừ khi họ đầu hàng sức 
mạnh phỉnh lừa của nó. Đó là kết quả vô giá của bóng tối tinh thần, và với 
sự cố gắng tranh đấu con người tiến đến Thượng Đế. 
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Ý NGHĨA VÀ PHƯƠNH PHÁP CỦA 
 ĐỜI SỐNG TINH THẦN 

 
 Muốn biết ý nghĩa và phương pháp của đời sống sống tinh thần, trước 
hết chúng ta cần biết ý nghĩa của từ ngữ “tinh thần”. Chúng ta thường nghe 
nói về “tinh thần = spirit” và “linh hồn = soul”, và nghĩ rằng hai danh từ này 
có thể thay thế lẫn nhau. Người ta nói chúng ta có “thể xác và linh hồn” hoặc 
“thể xác và tinh thần” dường như nghĩa của hai chữ “tinh thần” và “linh 
hồn” không được xác định rõ ràng. Nếu không hiểu rõ hai chữ này thì chúng 
ta vẫn còn mập mờ về từ ngữ “sự sống tinh thần”. 
 Thông Thiên Học chia sự cấu tạo con người rất rõ ràng, cả về phương 
diện tâm thức cũng như dẫn thể mà tâm thức dùng để biểu lộ. Chữ “Tinh 
thần” (spirit) được giới hạn để chỉ thần tính bên trong chúng ta, nó biểu lộ 
trên những cõi cao nhất của vũ trụ, và được phân biệt bởi đơn vị tâm thức 
của nó. Sự đơn nhất là đặc tính chủ yếu của tinh thần, ở dưới địa hạt tinh 
thần tất cả đều phân chia; từ địa hạt tinh thần đi qua địa hạt trí thức, chúng ta 
nhận thấy ngay chính chúng ta ở giữa sự chia rẽ. 
 

SỰ ĐƠN NHẤT VÀ TINH THẦN 
 

 Đối với bản chất trí tuệ của chính chúng ta, từ ngữ “linh hồn” bị giới 
hạn, và là nguồn gốc của sự chia rẽ. Khi bản chất trí tuệ tăng trưởng thêm, 
chúng ta càng trở nên ý thức về sự chia rẽ của cái “Tôi”. Nó làm nổi dậy 
những ý tưởng của chúng ta về sự hiện tồn riêng rẽ, của cải riêng rẽ, được, 
mất riêng rẽ. 
 Giống như tinh thần, trí tuệ là một thành phần khác của chúng ta, nó 
chính là phần đối chiếu với bản chất tinh thần. Vì khi trí tuệ thấy cái “Tôi” 
và “của Tôi”, tinh thần thấy sự đồng nhất, không phân chia; khi trí tuệ cố 
gắng tự phát triển và xác quyết nó như là một thực thể cá biệt, tinh thần tự 
nhận thấy nó trong mọi vật, và xem tất cả mọi hình thể đều như là của chính 
nó. 
 Những điều bí nhiệm lớn trong các tôn giáo thế giới đều bắt nguốn từ 
bản chất tinh thần. Điều mà người Thiên Chúa Giáo gọi là “chuộc tội’ hoàn 
toàn thuộc về bản chất tinh thần; ta không thể nào hiểu được điều này khi mà 
ta cho rằng ta là những trí tuệ riêng rẽ, những trí tuệ phân biệt đối với người 
khác. Ý nghĩa tinh túy của sự “chuộc tội” nằm trong sự kiện là bản chất tinh 
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thần hiện diện khắp mọi nơi, và có thể tự tuôn vào hình thể này hay hình thể 
khác. Vì người ta không hiểu được bản chất tinh thần, và chỉ nhận thấy được 
sự riêng rẽ của trí tuệ, nên giáo lý tinh thần vĩ đại đã được thay thế bằng giáo 
lý về sự hy sinh của một cá nhân cho cá nhân khác. Người ta không nhận ra 
sự chuộc tội được thực hiện do tinh thần thấm nhập xuyên qua tất cả, nó có 
thể tự tuôn đổ vào bất cứ hình thể nào. 
 Tinh thần là thành phần của bản chất con người, trong đó có ý thức về 
sự duy nhất; nó cho biết chúng ta là một với Thượng Đế, và cũng là một với 
tất cả mọi sự sống trong vũ trụ. Tri thức về cái một trong tâm vạn vật là bằng 
chứng của tâm thức tinh thần, và chỉ khi nào nhận được sự kiện này, thì sự 
sống tinh thần mới được biểu lộ. 
 Một trong những quyển cổ kinh Đông Phương có nói: “Người nhận 
thấy cái Ngã Duy Nhất trong vạn vật, và vạn vật trong cái Ngã Duy Nhất, 
đích thực người ấy đã thấy; tất cả những người khác đều mù lòa.” Cảm giác 
về sự riêng rẽ cũng cần thiết cho sự tiến hóa, nhưng trên cơ bản là một sai 
lầm. Sự chia rẽ giống như nhánh cây mọc ra từ thân cây, sự sống duy nhất 
của cây đi vào mỗi nhánh và làm cho tất cả trở thành một. Chính tâm thức 
của cái một đó là tâm thức của tinh thần. 
 Thiên Chúa Giáo có ý tưởng về sự duy nhất được nhân cách hóa trong 
Đức Chúa. Giai đoạn đầu có đức Chúa Cha, và có sự trộn lẫn của ý chí, 
“không phải ý của tôi mà là ý Chúa được tác động.” Giai đoạn thứ nhì có 
cảm giác về sự duy nhất: “Tôi và Cha tôi là một.” Thánh kinh Thiên Chúa 
Giáo cho chúng ta quan niệm sâu xa về sự biểu lộ của sự sống tinh thần, và 
“Đức Chúa được sinh ra trong con người,” được dùng làm biểu tượng cho sự 
khởi đầu của đời sống tinh thần thực sự. Thánh Paul viết cho người Thiên 
Chúa Giáo, chớ không cho những người thế tục hay người không tin theo 
Thiên Chúa Giáo. Ông viết cho những người đã được rửa tội, đã được chấp 
nhận là phần tử của giáo hội, trong giai đoạn mà sự thu nhận vào giáo hội 
còn rất khó khăn. Thánh Paul nói với họ: “Các ông không phải tinh thần, các 
ông thuộc về thế tục.” Để giải thích nguyên nhân mà Ngài nói với họ như 
thế, Ngài tiếp: “Tôi nghe giữa các ông có sự chia rẽ.” Nơi đâu sự sống tinh 
thần ngự trị, nơi đó có sự điều hòa, chớ không có sự chia rẽ. 
 Như kinh sách của các tôn giáo lớn trên thế giới, thánh kinh Thiên 
Chúa Giáo nói về giai đoạn chính thứ nhì của đời sống tinh thần như sau: 
Khi ngày cuối cùng đến, tất cả được gom lại trong Chúa, Con được gom vào 
trong Cha, và “Thượng Đế sẽ là tất cả, trong tất cả.” Ngay đến sự chia rẽ 
từng phần giữa Con và Cha cũng không còn nữa, khi đó có sự duy nhất tối 
thượng. Khi đọc Áo Nghĩa Thư (Upanishads), Chí Tôn Ca (Bhagavad Gita), 
hay Tân Ước (New Testament), chúng ta thấy có cùng ý nghĩa và bản chất 
của đời sống tinh thần: là cái một, trong đó có sự kết hợp hoàn toàn. 
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 Mặc dù trí tuệ ngăn cách và chia rẽ, chúng ta vẫn có thể kết hợp, vì 
chính bản chất trong tâm chúng ta là thiêng liêng. Đó là cái thực tại vĩ đại từ 
đó mọi vẻ đẹp và năng lực của cuộc sống con người tùy thuộc. Không có tí 
gì quan trọng đối với chúng ta, khi người này tin con người có nguồn gốc 
thiêng liêng, người kia bị lừa phỉnh bởi ý tưởng cho rằng bản chất của con 
người là tội lỗi, thống khổ và suy đồi. Điều làm tổn hại cho sự tiến bộ, làm 
suy yếu bản chất nội tâm chúng ta là sự lặp đi lặp lại sự kiện sai trái rằng: 
căn nguyên và bản thể của ta xấu ác, không thiêng liêng. Đó là thuốc độc 
cho chính trái tim của sự sống; nó ghi dấu tích khó loại bỏ được. Chúng ta 
hãy khơi dậy cảm giác cao quí bên trong của những kẻ thấp kém và suy đồi 
nhất, để nâng đỡ họ lên khỏi lớp bùn nhơ, mà trong đó bản tính thiêng liêng 
của họ đã bị chôn vùi; chúng ta phải nói cho họ biết về bản thể thiêng liêng 
của họ, trong tâm họ chứa những điều cao thượng chớ không phải điều đê 
hèn. Làm thế, chúng ta sẽ khơi động từ từ tinh thần họ, mà trong cuộc sống 
thường ngày họ không ý thức được. Bổn phận thiết yếu của những giáo sĩ là 
làm cho người nghe cảm thấy đặc tính thiêng liêng khơi dậy trong lòng. 
 

KHAI MỞ BẢN CHẤT THIÊNG LIÊNG 
 

 Nhìn thấy sự thiêng liêng trong tâm mỗi người, chúng ta bắt đầu tự 
hỏi: nếu đó là ý nghĩa và đời sống tinh thần thì làm cách nào để khai mở nó? 
Như trên đã đề cập, buớc đầu phải làm cho mọi người tin vào điều đó, để họ 
loại bỏ những điều người khác đã nói với họ về bản chất xấu ác, và nguồn 
gốc tội lỗi của con người. Không có nguồn gốc tội lỗi ngoại trừ sự vô minh, 
mà tất cả chúng ta đều sinh ra từ đó. Do kinh nghiệm, chúng ta dần dần thoát 
khỏi vô minh, để đạt được minh triết. Từ điểm khởi hành đến lúc tâm thức 
cảm nhận sự duy nhất là đến tột đỉnh. Phương pháp của sự sống tinh thần là 
để cho sự sống tự thâm nhập vào bản chất thực tại của chính nó. Tư tưởng về 
bản chất thiêng liêng bên trong con người cần được truyền bá trong mọi giáo 
đường, tư tưởng này đã từ lâu bị che đậy bởi giáo lý đối nghịch lại nó. Khi 
tin tưởng con người là thiêng liêng, chúng ta sẽ điều hòa bản chất bên trong 
chúng ta.  
 Tôi công nhận theo một ý nghĩa đầy đủ nhất, phương pháp của sự 
sống tinh thần không thể áp dụng cho những người quá kém phát triển. Đối 
với họ bài học đầu tiên đã được nói đến trong nhiều sách xưa: “Ngưng làm 
điều xấu ác.” Một trong những bài giảng mà tôi thích trong Áo Nghĩa Thư 
nói về những giai đoạn một người có thể tìm thấy Chân Ngã, Thượng Đế nội 
tâm, trong đó giai đoạn đầu là “ngưng làm điều xấu ác.” Đó là giai đoạn đầu 
tiên hướng về đời sống tinh thần, nền tảng cần phải xây dựng trước tiên. Giai 
đoạn thứ hai có tính cách chủ động: “làm những điều phải.” Điều này cần 
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thiết bất cứ nơi đâu, và phải được lặp đi lặp lại cho đến lúc con người bỏ 
được hết điều ác, và làm tất cả điều thiện. Người ta chỉ bắt đầu sống một đời  
tinh thần sau khi đã hoàn tất những giai đoạn đầu tiên này. 
 Những giai đoạn kế được nói đến như sau: người lười biếng, người 
kém thông minh, người thiếu lòng sùng tín không thể tìm thấy Chân Ngã. Và 
tiếp theo: “Không thể tìm được Chân Ngã bằng trí tuệ hay bằng lòng sùng 
tín, nhưng bằng trí tuệ kết hợp với lòng sùng tín, chúng là đôi cánh nâng ta 
lên thế giới tinh thần.” 
 Chúng ta có thể tìm thấy nhiều chi tiết trong những kinh sách khác 
nhau của thế giới thêm vào phác họa sơ lược này, để hướng dẫn chúng ta 
trên Đường Đạo cổ kính chật hẹp. Nhưng điều đặc biệt cần thiết bây giờ là 
lối sống của con người ở thế gian, ràng buộc bởi mối liên hệ gia đình và mọi 
loại công việc, làm thế nào để đạt được sự sống tinh thần và tiến bộ an toàn 
trên đường tâm linh thật sự. 
 Những tôn giáo khác nhau trên thế giới có khuynh hướng phân biệt 
giữa đời sống thế tục và đời sống tinh thần. Sự phân biệt này có vẻ thực tế, 
tuy nhiên thường gây ngộ nhận và hiểu lầm. Người ta thường nghĩ về 
phương diện hoàn cảnh, trong khi nó bao gồm thái độ, một sự khác biệt rất 
sâu xa, và quan trọng thiết thực đối với chúng ta. Do sự hiểu lầm này, con 
người trong mọi thời đại đã rời bỏ thế gian để tìm kiếm Thần Linh. Họ đã đi 
vào sa mạc, rừng sâu, hang động, núi non…tưởng tượng rằng khi rời bỏ nơi 
họ gọi là “thế gian,” thì có thể sống an toàn với đời sống tinh thần. Nếu biết 
Thượng Đế thấm nhuần trong tất cả vạn vật và bất cứ nơi đâu, thì Thiên 
Tính ở phố chợ cũng nhiều như ở sa mạc, nơi ngân hàng cũng như trong 
rừng sâu, trong tòa án cũng như trong hang sâu núi cao, ở chỗ đông người 
cũng như ở nơi hoang vắng. Cũng đúng là những linh hồn chưa phát triển, 
dễ dàng có cảm giác về đời sống thấm nhuần trong mọi vật, khi họ rời xa 
những nơi huyên náo thế tục, nhưng đó là dấu hiệu của tinh thần yếu kém. 
 Đời sống ẩn dật có tác dụng của nó, nhưng không bao giờ là đời sống 
cao siêu cuối cùng; nó không phải là đời sống của đấng cứu thế trên địa cầu. 
Đôi khi đời sống ấy giúp cho một người chưa đủ mạnh, để cắt đứt những 
ràng buộc. Người ta bỏ chạy vì không thể chiến đấu, họ trốn tránh điều mà 
họ không dám đối diện, thường đó cũng là phương cách khôn ngoan. Đối 
với người dễ bị cám dỗ, tốt hơn là khuyên họ nên xa lánh sự cám dỗ. 
 Nhưng người hùng thật sự của đời sống tinh thần, không trốn tránh 
bất cứ người nào, bất cứ nơi nào. Họ không sợ y phục bị dơ bẩn, vì họ đã dệt 
chúng bằng loại tơ không để bụi bậm bám vào. Những người này sau một 
thời gian sống đơn độc sẽ quay trở về để dẫn dắt thế gian, và bài học về sự 
dứt bỏ mà họ đã học được nơi vắng vẻ sẽ hữu dụng cho công việc của họ. Sự 
giải thoát, tinh thần tự do, ý thức kết hợp với Thượng Đế, đánh dấu giai đoạn 
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con người trở nên thiêng liêng; đó là sự chinh phục cuối cùng mà con người 
đạt được nơi thế gian, chớ không phải nơi rừng sâu hay sa mạc. 
 

TỪ BỎ KẾT QUẢ CỦA HÀNH ĐỘNG 
 

 Con người dần dần đạt đến đời sống tinh thẩn và góp nhặt được những 
bài học tinh thần trong thế gian, nhưng với điều kiện gồm hai giai đoạn: giai 
đoạn đầu, chúng ta làm tất cả những công việc cần phải làm, vì đó là bổn 
phận của chúng ta. Khi sự sống tinh thần bắt đầu xuất hiện, ta nhận thức tất 
cả hành động ta thực hiện, không phải để đạt được vài kết quả đặc biệt nào 
đó, mà vì bổn phận của chúng ta phải làm. Nói rất dễ, nhưng làm rất khó! Ta 
không cần thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống để trở nên “tinh thần”, 
điều cần làm là thay đổi thái độ của ta đối với cuộc sống. Ta không nên 
mong chờ bất cứ kết quả nào từ việc làm, nhưng phải làm với tất cả tấm 
lòng, vì đó là bổn phận của ta. 
 Có được quan niệm như thế về sự sống, là giai đoạn quan trọng đầu 
tiên đưa ta đến nhận thức sự duy nhất. Nếu chỉ có một Sự Sống vĩ đại, và 
mỗi người trong chúng ta chỉ là biểu lộ của sự sống đó, thì tất cả mọi hoạt 
động của ta chỉ là tác động của Sự Sống đó bên trong ta. Đó là ý nghĩa mà 
trong B. Gita nói về hành động mà không mong đợi kết quả, vì “quả” đương 
nhiên phải có theo sau hành động. 
 Lời khuyên đừng mong đợi kết quả từ hành động chỉ dành cho những 
người có đời sống tinh thần, nó không dành cho người chưa có động lực 
mạnh mẽ nào khác, kích thích họ hành động mà không cần phần thưởng cho 
riêng cá nhân họ. Ta phải hành động, đó là cách thức để tiến hóa. Không 
hành động, ta không thể tiến hóa; không cố gắng và phấn đấu, ta trôi nổi trên 
dòng nước ngược của sự sống, mà không tiến tới được. Hành động là luật 
của sự tiến bộ; khi chúng ta luyện tập, sự sống mới tuôn chảy vào chúng ta. 
Vì lý do đó mà các kinh sách có nói: người lười biếng không bao giờ tìm 
được chân ngã. Người lười biếng, không hoạt động, không thể nào bắt đầu 
một đời sống tinh thần. 
 Động lực thúc đẩy người bình thường hành động, hoàn toàn là tìm sự 
vui hưởng kết quả của công việc làm. Đây là cách thức mà Thượng đế 
hướng dẫn thế gian trên đường tiến hóa. Phần thưởng được đặt trước mặt, để 
ta cố gắng theo đuổi, và với sự cố gắng ta phát triển năng lực. Nhưng khi đã 
đạt được phần thưởng, nó vỡ ra từng mảnh vụn trong tay ta, và điều này cứ 
tiếp tục lặp đi lặp lại. Khi nghèo, bạn ham muốn tiền bạc, đến khi có đuợc 
hàng triệu trong tay, cảm giác bất mãn sẽ len lỏi vào trí bạn, làm bạn mệt 
mỏi, chán nản đối với tiền của mà bạn không thể sử dụng hết. Bạn cố gắng 
để có danh vọng và đạt được nó, sau một thời gian bạn nhận thấy nó chỉ là 
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“một tiếng thoáng qua và mất hút vào biển cả mênh mông.” Bạn cố gắng đạt 
quyền thế, khi bạn đã nắm được nó trong tay, bạn cũng không thỏa mãn với 
nó và trở nên mệt mỏi, thất vọng. Cùng một chuỗi sự việc nối tiếp nhau và 
cứ mãi lặp đi lặp lại. 
 Đó là những món đồ chơi mà “Cha” đưa ra để thúc đẩy các con cố 
gắng tiến tới. Chính ông ẩn núp bên trong món đồ chơi để khuyến dụ các 
con; vì nếu không có sự sống của Thượng Đế thì bất cứ nơi đâu cũng không 
có vẻ đẹp và sự quyến rũ. Nhưng khi món đồ chơi đã được nắm giữ, thì sự 
sống liền rời bỏ nó; nó vỡ nát trong bàn tay, và chúng ta bất mãn. Vì giá trị 
nằm trong sự phấn đấu, chớ không phải trong sự chiếm hữu; nằm trong năng 
lực đưa ra, chớ không phải trong sự rảnh rang sau khi chiến thắng; và cứ thế 
chúng ta tiến hóa. 
 Nhưng khi tinh thần bắt đầu thức động và tìm cách biểu lộ, thì những 
phần thưởng mất đi năng lực thu hút của chúng; bấy giờ, động lực thúc đẩy 
là bổn phận chớ không phải kết quả. Từ đây, ta làm việc vì bổn phận như là 
một phần tử của Sự Sống Vĩ Đại Duy Nhất, ta làm việc với tất cả năng lực 
của người làm việc để hưởng kết quả, và có thể còn hơn thế nữa. Người làm 
việc trong một công trình to lớn tốt lành cho nhân loại, sau nhiều năm khổ 
nhọc, công trình bị sụp đổ mà họ vẫn vui lòng, những người như thế đã tiến 
xa trên đường tinh thần. Điều này có vẻ như không thể thực hành được? 
Nhưng nếu chúng ta hiểu về Sự Sống, và cảm nhận được sự sống duy nhất, 
sẽ biết rằng không có một cố gắng nào làm cho nhân loại tốt hơn mà bị xem 
là vô ích, không có công việc tốt nào thất bại. Hình thức bên ngoài của công 
việc có thể đổ vỡ, nhưng sự sống bên trong vẫn tồn tại. 
 Động lực như thế cũng có thể kích thích những người chưa sống được 
đời tinh thần. Trong chiến tranh, một đội binh sĩ được giao phó một công tác 
vô vọng, không thể hoàn thành. Vị sĩ quan chỉ huy nhận được lệnh phải 
chiếm ngọn đồi mà ông biết rõ là không thể thành công, vì trên sườn đồi đã 
được địch quân dựng lên lởm chởm rất nhiều dàn đại pháo. Ông biết rằng 
trước khi tiến lên tới đỉnh đồi, quân sĩ của ông sẽ bị tiêu diệt. Nhưng là 
người chiến sĩ trung thành với tổ quốc, ông phải tin tưởng vị tổng chỉ huy tối 
cao. Ông và đội quân của ông chiến đấu theo mệnh lệnh, và dĩ nhiên bị thất 
bại. Họ hy sinh cho đến người cuối cùng phơi thây trên sườn đồi, họ có thất 
bại chăng? Có vẻ là như thế, nếu người ta chỉ nhìn một phần nhỏ của trận 
chiến. Vì khi toán quân cảm tử này làm cho kẻ thù phải đổ dồn lực lượng 
đánh lại họ, thì đoàn quân khác đã kéo đến tấn công hậu cứ không được 
phòng bị của địch quân và đạt được chiến thắng dễ dàng. Cuối cùng sự hy 
sinh của những người chiến sĩ trên sườn đồi được toàn quốc vinh danh, và 
tên tuổi của họ được ghi khắc vào bia tưởng niệm. 
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 Người sống đời tinh thần cũng thế, họ biết chương trình không thể 
thất bại, họ biết trận chiến phải kết thúc với chiến thắng thuộc về họ. Đối với 
những người nhận biết được sự Duy Nhất, khi một phần nhỏ bị thất bại, họ 
không coi là quan trọng; điều quan trọng là sự hoàn thành mục đích cuối 
cùng mà thiên cơ dành cho con người. Họ làm việc không phải để đạt được 
thành quả nơi đây, lập ra tổ chức lớn nơi kia; mà họ làm việc cho sự cứu 
chuộc nhân loại. Dù hình thức của công việc mà họ làm bị đổ vỡ, nhưng sự 
sống vẫn tiến lên và thành công. 
 Đó là ý nghĩa của sự làm việc vì bổn phận. Nó làm cho sự chịu đựng 
cuộc sống trở nên tương đối dễ dàng, từ đó con người sống an tịnh, mạnh 
mẽ, vô tư và không lo sợ. Người làm việc vì bổn phận, không đeo níu vào 
bất cứ điều gì họ làm; khi công việc đã thực hiện xong, họ không lo lắng gì 
về nó nữa. Họ để mặc cho thế gian đo lường sự thành công hay thất bại, 
riêng họ chỉ biết Sự Sống bên trong vẫn tiến đến mục đích. Đây là điều bí 
nhiệm của tâm bình an trong công việc. Những người làm việc mà mong cầu 
thành công, thì luôn lo lắng, không yên, luôn đếm từng cố gắng và tính toán 
khả năng thắng, bại. Đối với những người làm việc vì bổn phận, không 
màng đến kết quả, họ làm việc với sức mạnh của thiêng liêng, và luôn luôn 
tin chắc về mục đích sau cùng.  
 

LÀM VẬN HÀ CHO THIÊNG LIÊNG 
 

 Tác động như một vận hà cho thiêng liêng là giai đoạn quan trọng đầu 
tiên. Để thực hiện giai đoạn này, có một điều bí nhiệm mà chúng ta cần phải 
nhớ là: khi làm bất cứ việc gì, chúng ta phải nghĩ rằng Năng Lực Vĩ Đại 
đang làm việc đó xuyên qua chúng ta. Điều này được B. Gita gọi là “bất 
động ở giữa hành động.” Con người muốn trở nên “tinh thần” thật sự, phải 
đặt tư tưởng này bên trong mọi công việc. Thế nào là động lực từ trong tâm 
của người luật sư hay quan tòa, thúc đẩy họ thi hành công việc dựa theo sự 
sống tinh thần? Đơn giản là họ phải tự xem như hiện thân của Pháp Quan 
Thiêng Liêng. Luật pháp ở thế gian không hoàn hảo và đầy sai sót, chỉ có 
Pháp Quan Thiêng Liêng là đại diện cho luật pháp tối thượng trên mặt đất. 
Những người muốn biểu lộ sự sống tinh thần trong ngành luật pháp, phải 
luôn luôn có trong lòng tư tưởng “Tôi là bàn tay của Pháp Quan Thiêng 
Liêng ở thế gian, tôi thi hành theo đúng luật.” 
 Cũng thế trong những ngành nghề khác, thương mãi là một trong 
những cách thức nuôi sống thế giới, một phần của hoạt động thiêng liêng. 
Người trong nghề buôn bán phải tự coi mình là thành phần thiêng liêng phân 
phát sự sống, từ đó những quốc gia được liên kết lẫn nhau; họ là những bàn 
tay, bàn chân của hoạt động thiêng liêng. Những người tham dự vào việc 
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điều khiển và hướng dẫn quốc gia cũng là đại diện cho Hành Pháp Thiêng 
Liêng; chỉ khi nào nhận ra là hiện thân của sự sống thiêng liêng thì họ mới 
làm đúng với cương vị của họ. 
 Tuy có những nhà chính trị trục lợi, nhỏ mọn, nhưng sự suy đồi ấy 
không ảnh hưởng gì đến sự hiện hữu của Thiêng Liêng. Vị hành Pháp 
Thiêng Liêng luôn tìm cách hiện thân trong những người cầm quyền, để dân 
chúng có cuộc sống hạnh phúc, cao đẹp hơn. Nếu phần đông những người 
dự phần vào công việc xã hội, nghĩ rằng họ là hiện thân của một trong nhiều 
phương diện của hoạt động thiêng liêng, thì cuộc sống ở thế gian sẽ trở nên 
tốt đẹp và cao thượng biết bao! 
 Điều này cũng giống như cuộc sống trong gia đình. Trong một quyển 
sách cổ Ấn Độ có nói, Thượng Đế của vũ trụ (Thượng Đế biểu lộ), là Gia 
Trưởng Vĩ Đại. Mỗi người chồng phải nghĩ rằng mình là hiện thân của Gia 
Trưởng Thiêng Liêng. Vợ và các con không phải để phục vụ cho người 
chồng cảm thấy tiện nghi, hạnh phúc, mà để người chồng có cơ hội thể hiện 
thiên tính của  một người đàn ông hoàn hảo, của người chồng và người cha. 
Người vợ và người mẹ phải nghĩ rằng bà là hiện thân của đặc tính khác của 
thiêng liêng, phần vật chất, người nuôi dưỡng, cung cấp không ngừng những 
nhu cầu của các con. Như Cha và Mẹ vĩ đại bảo vệ và nuôi dưỡng thế giới, 
cha và mẹ của các con trong gia đình bắt đầu tăng trưởng sự sống tinh thần. 
Nếu mỗi người trong gia đình bắt đầu đời sống tinh thần, phước báu sẽ tràn 
đầy trong gia đình và ngoài thế gian. 
 

NIỀM HẠNH PHÚC CỦA SỰ CHO 
 

 Sau khi đã làm bổn phận vì bổn phận, giai đoạn quan trọng thứ nhì mà 
chúng ta phải theo đuổi là thực hành Luật Hy Sinh. Với cái nhìn cao quí về 
đời sống, không những chúng ta thấy chính chúng ta như là Sự Sống Thiêng 
Liêng đang hoạt động trong thế gian, mà còn như là Sự Sống Thiêng Liêng 
tự hy sinh để cho tất cả có thể sống. Trong sách có nói, khởi đầu của vũ trụ 
là một hành động hy sinh, và việc nâng đỡ để vũ trụ tồn tại là sự hy sinh liên 
tục, thấm nhuần và làm linh động vạn vật. Khi nhận thức được luật hy sinh 
cao cả của Sự Sống vũ trụ, chúng ta vui vẻ dự phần, tuy nhỏ nhoi trong sự 
hy sinh ấy để trở nên một thành phần thúc đẩy cơ tiến hóa của nhân loại. Đó 
là điều bí mật về niềm vui của nhũng người sống đời tinh thần. Họ mất tất cả 
những gì bên ngoài, nhưng được tất cả những gì bên trong. 
 Tôi thường nói sự sống của hình thể bao gồm sự thu góp vào, trong 
khi sự sống của tinh thần bao gồm sự cho ra. Vì thế đức Chúa từng tuyên bố: 
“Người cho nhận được nhiều ân phước hơn người nhận.” Khi một người biết 
được thế nào là niềm vui của sự cho, sẽ không còn muốn niềm vui của sự 
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nhận; họ biết một niềm vui vô tận nảy sinh từ trong tim khi Sự Sống tuôn 
tràn ra ngoài. Vì nếu Sự Sống Thiêng Liêng tuôn tràn vào ta và được giữ lại 
bên trong ta, nó sẽ trở nên ứ đọng, trì độn và tử vong. Nhưng xuyên qua một 
sự sống làm trung gian, Sự Sống Thiêng liêng tuôn chảy không ngừng, 
không ứ đọng, không mệt mỏi. Nó tuôn tràn ra ngoài càng nhiều, càng nhận 
được nhiều. 
 Chúng ta đừng sợ cho ra, càng cho ra, sự sống của chúng ta càng đầy 
đủ hơn. Đừng bị lừa phỉnh bởi thế giới của sự chia rẽ, nơi đó con người sợ 
cho ra sẽ mất đi, như một người có nhiều vàng sợ những đồng tiền vàng họ 
cho ra sẽ làm cạn bớt số vàng tích trữ của họ. Nhưng trong vấn đề tinh thần, 
càng cho ra, ta càng có thêm nhiều; mỗi hành động cho ra làm cho sức chứa 
đựng của ta càng lớn thêm. Như thế, ta không sợ trở nên trống rỗng, khô 
cạn, kiệt quệ, vì tất cả Sự Sống ở phía sau chúng ta, và ta là một với những 
dòng suối của sự sống. Khi nhận thức rằng chúng ta là thành phần của cái 
duy nhất cao cả, chúng ta sẽ nhận được niềm vui chân thực, trường cửu của 
sự sống. Trong vẻ huy hoàng của sự sống thực sự, mọi niềm vui vụn vặt ở 
thế gian đã có lần thu hút chúng ta, nay biến mất, và chúng ta nhận biết được 
ý nghĩa của câu nói: “Người nào mất sự sống riêng tư sẽ tìm được nó trong 
sự sống trường cửu.”    
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9 
 

MINH TRIẾT THIÊNG LIÊNG VÀ ĐẠO ĐỨC 
 

(Bài giảng của bà A. Besant tại Hội Nghị Tôn Giáo thế giới, Chicago, 1893) 
 
 Trong những giai đoạn đầu của cuộc sống luân lý, lòng vị tha là mục 
đích mà con người phải đặt lên hàng đầu. Nhưng thật ra lòng vị tha chỉ là 
một giai đoạn tiến bộ chớ chưa phải là mục đích. Khi nào chúng ta còn ý 
thức rằng chúng ta là người phụng sự kẻ khác, ý tưởng phụng sự ấy rất tốt về 
phương diện đạo đức, nhưng vẫn chưa hoàn hảo, vì thiếu phương diện tinh 
thần. 
 Có một bài thơ xứ Ba Tư diễn tả về một chàng trai đi tìm người yêu. 
Khi tìm thấy cửa phòng của người yêu đang khép kín, chàng gõ cửa và xin 
vào. Một giọng nói từ bên trong hỏi: “Người nào muốn vào đây vậy?” Nghĩ 
rằng người yêu của mình muốn biết chắc là mình, chàng thanh niên trả lời: 
“Người yêu của em đang gõ cửa đây.” Nhưng trong phòng vẫn yên lặng và 
cửa vẫn đóng kín.  
 Chàng thanh niên đi lang thang khắp nơi và học được bài học sâu xa 
hơn về sự sống và tình yêu. Một lần nữa, chàng quay trở về tìm đến trước 
cửa phòng vẫn còn khép kín, chàng gõ cửa và xin vào. Một lần nữa giọng 
nói từ bên trong hỏi: “Ai gõ cửa vậy?” Nhưng câu trả lời lần này không phải 
“người yêu của em” mà là: “Chính em gõ cửa.” Cánh cửa được mở ra để 
chàng vào. 
 Mọi tình yêu thật sự bắt nguồn từ cái duy nhất, nơi chỉ còn có một, 
không hai. Vì thế trong tinh thần cao cả nhất của đạo đức, đây là dấu hiệu 
thật sự mà chúng ta cần biểu lộ. Không có điều gì gọi là làm với tính cách vị 
tha đối với người mà ta thương yêu nhất, vì hạnh phúc sâu xa và niềm vui 
cao cả đến với cả hai. Khi phát triển sự sống tinh thần và hiểu được nhân 
loại “là một” thật sự, ta sẽ tìm thấy người yêu hoàn hảo nhất của ta chính là 
nhân loại. Phụng sự cho cái Ngã cao cả là phụng sự cho nhân loại, như thế là 
ta trở về nguồn cội, nơi mà ta đã khởi hành, Cái Vô Hình, Cái Một và là Tất 
Cả. 
 Lòng vị tha, rực rỡ trong những giai đoạn luân lý thấp, mất hút trong 
cái Một Tối Thượng của linh hồn nhân loại, trong sự bất khả phân chia tuyệt 
đối của Tinh Thần. Ở giai đoạn chúng ta vẫn còn ý thức về sự phân chia, 
lòng vị tha có thể được xem như mực thước của đời sống, có nền tảng trên 
nguồn gốc chung của con người từ Thiêng liêng. Trên con đường hành 
hương của mỗi linh hồn, con người cùng nhận sự huấn luyện, cùng trải qua 
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kinh nghiệm học hỏi để thu thập mọi hiểu biết, cũng như chia sớt những cơ 
hội, và tạo nên đặc tính cao cả rút ra từ vật chất bình thường. Vốn cùng 
nguồn gốc, vận mệnh của chúng ta là một; tức hoàn hảo bản chất thiêng 
liêng của con người. Sự chia rẽ giữa người này với người khác, cũng như 
xây những bức tường chia cách giữa anh em, chị em, nó có giá trị gì đâu? 
 

NGUỒN GỐC TÌNH HUYNH ĐỆ 
 

 Sự duy nhất là nền tảng của tình huynh đệ; như vậy, nền luân lý của 
nhân loại phải bao hàm từ ngữ “huynh đệ”. Tất cả mọi cư xử đúng đắn đều 
có nguồn gốc từ Luật của Tình thương. Khi nào luật lệ của thế gian còn cần 
thiết, nó cho thấy sự không hoàn hảo của con người. Đến lúc con người tự 
thực hiện bản chất là một với Luật Thiêng Liêng, thì luật của thế gian không 
còn cần thiết nữa. Khi ấy nhân loại hoàn hảo, sự tự do và luật trở thành một. 
 

ĐIỀU KIỆN TUYỆT ĐỐI 
 

 Qui định về những nguyên tắc đạo đức đúng đắn, cho ta thấy trong 
thiên nhiên tình huynh đệ hiện hiện khắp mọi nơi. Các hệ thống luân lý, như 
hệ phái của Kant, có đưa ra những điều kiện bắt buộc tuyệt đối, dựa vào đó 
chúng ta nhận biết được thế nào là đúng để làm theo. Tuy nhiên, một số 
trường phái khác không đưa ra điều kiện bắt buộc. 
 Muốn đạt được vài mục đích nào đó, chúng ta có thể vượt ra ngoài 
những điều kiện gò bó không? Chúng ta có thể bảo một sinh viên mỹ thuật: 
“Nếu muốn vẽ và trở nên một họa sĩ nổi tiếng, bạn phải cầm cây bút đúng 
cách thức, phải tập luyện đôi mắt theo những kỷ luật đặc biệt, để dần dần 
nhận thấy và diễn tả được sự sống động ẩn trong hình thể…” 
 Sự đào luyện đạo đức có cần những kỷ luật như trong ngành mỹ thuật 
hay khoa học không? Nếu không tuân theo một số điều kiện hạnh kiểm, thì 
con người tiến bộ rất chậm chạp. Người không sống theo kỷ luật hạnh kiểm 
giống như người sử dụng đòn bẩy mà không có điểm tựa, không có chỗ nào 
để lực có thể tác động. 
 Do vô minh và khờ dại, con người không biết những định luật thiên 
nhiên, và bị xui giục bởi ý muốn không thuần thục của chính họ. Có lẽ họ bị 
lèo lái bởi những ham muốn của bản chất thấp hèn và nghe theo tiếng gọi 
quyến rũ của chúng, với kết quả là sự đau khổ. Đó là cách thức mà thiên 
nhiên dạy những người vi phạm luật. Con người cố tình chạy theo ý muốn 
chưa thuần thục, họ tự đụng vào bức tường sắt, kết quả là sự đau đớn và 
những vết bầm dạy cho họ không được vi phạm định luật bất biến của thiên 
nhiên. 
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 Trên những cõi khác nhau, tác động của định luật thiên nhiên có khác 
nhau không? Không, Thiên Nhiên là một, đó là sự diễn đạt từ một Ý Chí 
Thiêng Liêng, và chỉ khi nào bạn thay đổi được ý chí thiêng liêng, bạn mới 
có thể thay đổi sự diễn đạt của ý chí đó. Một số người nghĩ rằng trên phương 
diện tinh thần họ có thể làm bất cứ điều gì, miễn là không phát ra hành động 
ở cõi vật chất. Họ không biết rằng họ đang gieo đức hạnh hay thói xấu, thay 
vì chỉ là bắp hay lúa mạch. Theo định luật thiên nhiên, hạt giống xấu ở cõi 
tinh thần sẽ gây nên một xã hội băng hoại, và nhân loại suy đồi. 
 Phải chăng những điều trên có vẻ cứng nhắc và lạnh lùng? Phải chăng 
chúng ta đang sống trong một vũ trụ với những bánh xe định mệnh vây 
quanh, không cách nào tránh khỏi? Bạn có cảm thấy những bánh xe định 
mệnh sẽ nghiền nát bạn? Nếu đối với bạn, luật thiên nhiên có vẻ tàn nhẫn và 
vô tâm, thì bạn chưa hiểu được vũ trụ. 
 

QUI LUẬT THIÊNG LIÊNG 
 

  Qui luật chỉ là Ý Chí của Đấng Thiêng Liêng, và Đấng Thiêng Liêng 
muốn bạn có hạnh phúc. Qui luật chỉ là phương cách diễn đạt của sự hoàn 
hảo, và chỉ trong sự hoàn hảo mới tìm thấy được hạnh phúc và bình an. Dù 
những bánh xe luôn xoay vòng, nhưng trọng tâm của vũ trụ lúc nào cũng là 
tình thương. Vài người trong chúng ta đã thoáng thấy sự duy nhất, nhận thức 
được tình thương và công bình vốn là một, và biết rằng sự bất công đồng 
nghĩa với tội ác. Vì thế khi nhìn vào vũ trụ, ta thấy những qui luật không 
thay đổi đã nâng chúng ta lên cao thay vì nghiền nát chúng ta. 
 Một trong những bài xã luận nổi tiếng của Ralph Waldo Emerson có 
nói về chân lý vĩ đại này: Thiên Nhiên có vẻ tàn nhẫn khi bạn chống lại nó; 
nhưng trợ giúp mạnh mẽ nhất khi bạn hợp tác với nó. Mỗi qui luật sẽ đè bẹp 
bạn nếu bạn chống lại nó, sẽ nâng bạn lên cao nếu bạn kết hợp với nó. Mỗi 
năng lực sẽ chống lại bạn khi bạn sống vô kỷ luật, sẽ đứng về phía bạn khi 
bạn tự hòa đồng với qui luật. Chúng ta chinh phục được thiên nhiên bằng sự 
vâng lời theo nó. Emerson bảo chúng ta hãy nâng lý tưởng đến tận ngôi sao, 
thì lý tưởng sẽ di chuyển với vận tốc của hành tinh xa tít ở trên. 
 Như thế, ý nghĩa đầy đủ của tình huynh đệ đại đồng là qui luật trong 
thiên nhiên. Mục đích của chúng ta là làm cho tình huynh đệ đại đồng trở 
nên thực tế trong xã hội; và nó chỉ trở nên thực tế khi nào con người hiểu 
được nó là qui luật chớ không phải chỉ là nguyện vọng. Khi khám phá ra qui 
luật của thiên nhiên, chúng ta không còn chống đối lại nó. Chúng sẽ thích 
ứng ngay với kiến thức mới và hòa hợp với điều kiện mà chúng ta vừa hiểu 
được. Thế nhưng tình huynh đệ đại đồng ít được biết đến ở các nước Tây 
Phương! Có thể do dân chúng không vâng theo qui luật. Không phải vì họ 
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không nhận thức được sự đẹp đẽ của lý tưởng, mà vì họ không hiểu sự cần 
thiết tuyệt đối của nó; và mọi cố gắng đi ngược lại qui luật phổ cập trong 
cuộc sống đều phải thất bại. 
 Chúng ta là anh chị em trong cơ thể mỗi người, do sự tác động hỗ 
tương của những phân tử vật chất. Chúng ta là anh chị em trong tâm trí mỗi 
người, do sự tác động hỗ tương của những làn sóng và những hình tư tưởng, 
mà người này thường xuyên ảnh hưởng đến người khác. Và trên tất cả, 
chúng ta là anh chị em trong tinh thần mỗi người. Như thế, tình huynh đệ 
hiện tồn trong tất cả mọi cõi của sự sống. 
 

CẤP BẬC CỦA TÌNH THƯƠNG 
 

 Ý nghĩa của “tình huynh đệ” bao gồm mọi sự vật thiết thực, gần gũi 
nhất trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta thường phân biệt giữa anh chị em 
trong nhà thờ và người ngoài đời. Có những người lại cho rằng bằng cách từ 
bỏ tình thương đối với những người thân cận, ta phát triển tình thương đối 
với toàn thể nhân loại. Không phải thế; tình thương phải phát triển từ thấp 
lên cao, lan rộng ra từ gia đình đến làng xóm, từ làng xóm đến quốc gia, từ 
quốc gia đến toàn thể nhân loại. Nó không bắt đầu bằng cách chối bỏ tình 
thương trong gia đình. Nó bắt đầu từ sự đam mê và tình thương mà người 
mẹ dành cho các con, lan rộng ra và bao gồm những trẻ con khác; không 
phải bằng cách làm nguội lạnh tình thương, mà bằng cách phát triển rộng rãi 
và mạnh mẽ thêm. 
 Như thế, tình huynh đệ tăng trưởng và trên phương diện thực tế trở 
thành Một, điều này rất thiết yếu. Trong quyển “Những Nấc Thang Vàng” 
(The Book of the Golden Precepts) một trong những món quà quí giá từ 
Đông Phương mà chúng ta nhận được qua bà Blavatsky, có viết: “Hãy theo 
bánh xe của sự sống; hãy theo bánh xe của bổn phận đối với giống dân và 
dòng dõi.” Khi thi hành đúng đắn những bổn phận này, chúng ta trở nên 
xứng đáng trong công trình rộng lớn hơn. Tâm chúng ta cần mở rộng, không 
được khép lại đối với bất cứ người nào. Vào giai đoạn đầu của đường đạo, 
tâm người đệ tử phải đáp ứng lại mọi tiếng kêu khóc của người khác. Như 
những sợi dây đàn rung động khi bị chạm vào, trái tim người đệ tử cũng 
rung động đối với mọi tiếng kêu xin khẩn thiết của nhân loại. 
 Nếu tình thương bị giới hạn trong vòng những người gần gũi, thì đó 
chỉ là tình thương bậc thấp. Tình thương bậc thấp có đặc tính ích kỷ, độc 
chiếm, sở hữu, cho những người mà cá nhân chúng ta thương yêu, cho sự 
vui lòng của gia đình riêng chúng ta, mà không màng đến nhu cầu của người 
ngoài. Khi trong kinh sách dạy bạn phải tiêu diệt loại tình thương ích kỷ đó, 
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điều ấy có nghĩa là bạn phải làm cho nó trong sạch, để không còn một dấu 
vết nào của cá nhân. 
 Tình thương mà ta cho các huynh đệ, được đo lường bằng sự cần thiết 
của họ, chớ không bằng sự ràng buộc cá nhân giữa ta với họ. Ta phải đáp 
ứng lại sự kêu cứu thống khổ của người khác, và bổn phận của ta phải càng 
ngày càng mở rộng hơn. Ta phải thương mọi người, như tình thương của 
chồng đối với vợ, của anh chị em trong gia đình. Bất cứ đau khổ nào xảy đến 
do thương yêu cũng là niềm vui của sự hy sinh; hạnh phúc của người chúng 
ta thương, sâu đậm hơn bất cứ sự đau khổ tạm thời nào mà chúng ta có thể 
gánh chịu do tình thương đó đem lại. 
 Chúng ta học được từ Thiên Nhiên về tình huynh đệ giữa nhân loại. 
Từ đó chúng ta biết cách cư xử với những người chưa tiếp xúc được với ánh 
sáng của thực tại, của đặc tính thiêng liêng bên trong. 
 

NHÂN QUẢ VÀ LUÂN HỒI 
 

 Khi càng tiến hóa hơn, nhân loại càng phải đáp ứng với những xung 
lực cao hơn. Phương pháp đầu tiên mà vị thầy áp dụng phải là phương pháp 
của Thiên Nhiên, nó để cho con người học được cái “Tôi” thực tại bằng sự 
đau khổ. Như thế, nhờ nghiệp quả, con người cảm nhận được qui luật đạo 
đức đúng đắn. Con người học bài học rằng sự ích kỷ chỉ có thể đưa đến kết 
quả đau khổ. Nếu họ không học được bài học bằng tình thương, họ phải học 
bằng sự đau khổ. Nếu họ không học được bằng sự ước muốn kết hợp với 
Thượng Đế, họ phải học bằng kinh nghiệm về sự xấu ác. Nếu cây của đời 
sống thật sự trong tim mỗi người, kết trái tình yêu và bổn phận, không đủ 
sức thu hút họ, thì họ phải chấp nhận kinh nghiệm cả điều ác lẫn điều thiện. 
 “Nếu điều tốt lành không hướng dẫn được họ, sự chán nản có thể ném 
họ vào tim tôi.” Đó là tiếng của Tinh Thần kêu gào nơi thế gian, gọi những 
người đi xa hãy trở về với nó. Nếu tiếng gọi này không thu hút được họ, thì 
đến lúc sự đau khổ sẽ đem họ trở về. Kẻ đi lang thang phải trở về; người 
viễn xứ không thể ở mãi nơi xứ lạ. Chỗ của họ đang còn để trống ở nhà, chờ 
họ quay về. Đến khi những điều tạm bợ ở thế gian không làm họ thỏa mãn, 
họ sẽ dần dần quay trở về cho đến khi đủ gần để được thu hút bằng tình 
thương, mà không bằng sự đau khổ nữa. 
 Như thế, chúng ta có nền tảng của những qui luật về điều phải. Lý 
thuyết về sự luân hồi cho ta thấy, chỉ bằng cách sống đúng đắn, chúng ta mới 
tiến bộ. Tính ích kỷ phải được nhổ tận gốc, lòng vị tha phải được vun trồng, 
và tư tưởng ích kỷ phải được tận diệt; vì khi tái sinh, tư tưởng sẽ làm khuôn 
mẫu kiến tạo đặc tính chúng ta; không người nào có khuôn mẫu đặc tính xấu 
mà có được khuynh hướng tốt.  
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 Ta không thể trốn tránh kết quả do hành động ta đã tạo ra, và cũng 
không thể hưởng được ân phúc mà không phải do công lao khó nhọc của 
chính ta. Không ai có thể làm thế ta, mỗi người phải tự đi trên đôi chân của 
mình, tăng trưởng với cố gắng của chính mình. Dù những linh hồn huynh đệ 
có giúp đỡ ta, nhưng căn bản là ta phải tự giúp ta. Mọi người phải vững vàng 
đạt được chân lý cho chính họ. Những người còn yếu kém có thể được cảm 
hứng bởi những nhân vật guơng mẫu, và dần dần tất cả đều sẽ biểu lộ đặc 
tính thiêng liêng của mình. 
 

ĐẠO ĐỨC TRONG KINH SÁCH THẾ GIỚI 
 

 Đây không phải điều mới lạ, chỉ là ý tưởng bị che đậy bởi từ ngữ, bởi 
y phục bao quanh. Những kinh điển trên thế giới là di sản vô giá từ hàng 
triệu năm, và chúng ta chưa nhận ra kho châu báu ấy. Nơi đây, tôi chỉ lặp lại 
điều mà những vị đại sư trong các tôn giáo đã dạy. Mỗi vị đến thế gian để 
đưa ra điểm chính yếu về đạo đức, tư tưởng các vị đưa ra đều tương đồng. 
Khi lược xét những kinh sách thế giới, ta nhận thấy chúng có cùng một chất 
bổ dưỡng về đạo đức. 
 Ở Trung quốc, khoảng sáu trăm năm trước Chúa giáng sinh, Lão Tử 
đã dạy về qui luật của tình thương, tương tự như giáo lý trong tín ngưỡng 
của chúng ta. Lão Tử đưa ra qui luật chữa trị sự xấu ác bằng sự lành thiện; 
ông nói: “Tôi cư xử chân thật đối với người chân thật, tôi cũng cư xử chân 
thật đối với người giả dối. Tôi cư xử rộng rãi đối với người rộng rãi, tôi cũng 
cư xử rộng rãi đối với người hẹp hòi. Tôi cư xử trung tín đối với người trung 
tín, và cư xử trung tín đối với người bất trung. Tôi chữa trị tính keo kiệt 
bằng lòng rộng rãi, và sự dối trá bằng lòng thành thật.” 
 Tư tưởng trên giống hệt với hệ thống mười bổn phận trong qui luật 
của đức Bàn Cổ, Ngài dạy tha thứ cho những kẻ hại mình là qui luật chủ yếu 
cho sự tiến bộ của linh hồn. Sáu thế kỷ trước khi Chúa giáng sinh, đức Phật 
cũng dạy cùng một bài học: “Đối với kẻ vô cớ gây thương tổn cho Ta, Ta 
đáp lại bằng tình thương bao la. Đối với kẻ càng xấu ác, Ta càng đáp lại 
bằng nhiều thiện tâm.” Cùng tư tưởng như trên được bậc thầy vĩ đại của 
người Do Thái lặp lại trong Bài Giảng Trên Núi cho các đệ tử của Ngài: 
“Hãy thương kẻ thù của các con, cầu phước cho người nguyền rủa các con, 
và đối xử tốt với những người oán ghét các con; được như thế, các con là 
con cái của Cha ở trên Trời, Ngài rọi ánh sáng cho điều thiện lẫn điều ác, 
Ngài đổ mưa lên điều công bình lẫn điều bất công.” Tiếng Nói là một, dù 
cho có nguồn gốc từ Thiên Chúa Giáo hay Phật Giáo, Ấn Giáo hay Lão 
Giáo. Những lời dạy gần giống nhau, và tinh thần bên trong là một. Tại sao 
chúng ta muốn có một nền đạo đức mới, trong khi ta chưa thực hành được 
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những qui luật củ?  Tại sao ta đòi một giáo lý mới, khi vẫn còn nhiều điều 
trong những giáo lý củ mà ta chưa học hết? Có thể ở những thế hệ mai sau, 
khi trình độ tiến hóa của nhân loại gần hoàn hảo, trong vài chu kỳ tiến hóa 
tương lai, vài qui luật đạo đức mà ngày nay nhân loại chưa biết đến, vài luân 
lý tôn quí, cao cả và tinh khiết hơn, có thể được được truyền dạy bởi vài 
đấng cao cả. Chúng ta chưa sẵn sàng cho những giáo lý như thế, chúng ta 
chưa chuẩn bị đầy đủ để tiếp nhận những huấn thị ấy. Qui lật cổ về tình 
thương đã đầy đủ cho chúng ta, đến khi nào thực hiện được những điều ấy 
thì chân trời khác sẽ rộng mở trước mắt ta. Qui luật của sự sống thiêng liêng 
bao gồm tất cả mọi sự vật, và qui luật của tình thương thiêng liêng là ánh 
sáng soi đường cho toàn thể nhân loại. 
 Sinh ra từ tinh thần, ta trở về Tinh Thần. Sinh từ Tình Thương Thiêng 
Liêng, hãy sống thế nào cho tình thương ấy biểu hiện hoàn hảo trong ta. Khi 
tình thương ấy đã được hoàn hảo, những tư tưởng trong trí óc ta, những lời 
nói thốt ra từ cửa miệng ta đều biểu lộ vẻ đẹp cao cả. Hạnh phúc thay cho 
những ai đang hòa hợp làm một với Thiêng Liêng! Không biên giới như 
chính Thiêng liêng, khi đó không còn giới hạn nào có thể ngăn cản tinh thần 
họ. 
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10 
 

BỔN PHẬN TỐI THƯỢNG 
       
(Bài giảng của bà A. Besant tại Hội Nghị Tôn Giáo thế giới, Chicago, 1893) 

 
 Chỉ có phụng sự mới làm cho cuộc sống trở nên đầy đủ; toàn thể vũ 
trụ được ràng buộc vào việc phụng sự nhân loại, và mỗi người phải mang 
nặng lời hứa phụng sự nhân loại. Từ quá khứ sang hiện tại và trải dài trong 
tương lai, con người dần dần tiến hóa đến giai đoạn Thiêng Liêng trường 
cửu, bất tử, không bao giờ bị hủy diệt. Đó là cứu cánh của sự sống, mục đích 
của sự tiến hóa. 
 Hôm nay tôi xin nói sơ lược về những yếu tố trong việc phụng sự, về 
ý nghĩa của nó trong cuộc sống hàng ngày, và sự cao cả của việc thực hành 
hàng ngày những phẩm hạnh của linh hồn con người. 
 Thật là khiếm khuyết nếu tôn giáo không dạy người thế gian bổn phận 
trong cuộc sống hàng ngày, và gây cảm hứng để họ vươn lên ánh sáng bên 
trên. Triết lý vĩ đại làm khuôn mẫu cho cái trí; khoa học vĩ đại đem lại ánh 
sáng của sự hiểu biết cho thế giới. Nhưng vĩ đại hơn, tôn giáo dạy về bổn 
phận làm người, và gây cảm hứng cũng như đem lại cho chúng ta sức mạnh 
thành đạt. Vĩ đại hơn nữa là sự hiểu biết về linh hồn con người; sự hiểu biết 
này đưa đến công việc phụng sự cho sự tiến bộ trên đường tinh thần đến lúc 
viên mãn. 
 Theo giáo lý Thông Thiên Học, có tất cả bảy cõi khác nhau trong vũ 
trụ, và cũng có những thể khác nhau trong con người tương ứng với bảy cõi 
ấy; nhưng nơi đây chúng tôi chỉ phân loại sơ lược. 
 

PHỤNG SỰ Ở CÕI TRẦN 
 

 Chúng ta hãy xét xem phụng sự có ý nghĩa như thế nào đối với cõi 
trần. Trước hết, theo đức Phật, phụng sự có nghĩa là đời sống chân chánh, 
một phương cách đúng đắn, một đường lối ngay thật để nuôi thân. Phương 
cách sống đúng đắn không có nghĩa là bắt buộc phải phục vụ người khác, 
cũng không phải là gom lấy mọi thứ rồi giữ chặt trong tay mà không cho lại 
điều gì. Đời sống chân chánh bao hàm ý nghĩa ngay thật trong đời sống, cho 
ra nhiều, khi kiếm được nhiều, và đo lường công việc bằng năng lực phục 
vụ. Đời sống chân chánh cũng ám chỉ bổn phận giúp đỡ kẻ khác nhiều hơn, 
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khi bạn khôn ngoan hơn, hoặc có địa vị cao trọng hơn. Đời sống chân chánh 
có nền tảng trên sự công bằng và tình thương 
 Trong cuộc sống ở cõi vật chất, ngoài việc không làm tổn hại cho bất 
cứ người nào và phụng sự cho tất cả, chúng ta còn có bổn phận đối xử đúng 
đắn về phương diện xác thân, tức thể tạm bợ của chúng ta. Sống đúng đắn có 
nghĩa là nhận thức ảnh hưởng của bản chất cao lẫn bản chất thấp của bạn đối 
với toàn thể thế gian. Nó ám chỉ sự hiểu biết về tác dụng của xác thân bạn 
đối với xác thân của tất cả nhân loại. Bạn không thể tách rời xác thân bạn 
với xác thân những người chung quanh, vì luôn luôn có sự trao đổi lẫn nhau 
giữa chúng. Những phân tử sống nhỏ bé tạo nên cơ thể của bạn ngày nay, 
ngày mai sẽ giúp xây dựng cơ thể người khác, cứ thế có sự liên tục tác động 
hỗ tương và đan kết lẫn nhau của những phân tử vật chất. 
 Bạn thường nói: “Xác thân là của tôi, tôi muốn đối xử với nó thế nào 
cũng được!” Thật ra, không có cái gì thuộc của riêng bạn, mọi vật đều thuộc 
về toàn thể mọi người, tổng thể nhân loại. Không một phần tử nào có quyền 
đòi hỏi toàn thể phải phục dịch nó. Do đó bạn phải có trách nhiệm trong việc 
sử dụng những phần tử cấu tạo nên thể xác bạn. Bạn không được đầu độc 
những phần tử nhỏ bé tạo nên cơ thể bạn bằng những chất độc hại như rượu, 
hoặc làm cho chúng trở nên thô kệch bằng lối sống buông thả theo dục lạc. 
Khi những phần tử này rời khỏi bạn, chúng xâm nhập vào những người 
khác, và nhất là những trẻ con, chúng sẽ gieo mầm giống những tật xấu mà 
chúng đã học được từ bạn. Chúng làm lan truyền tánh tham ăn, không tiết 
độ, không tinh khiết của sự sống mà bạn đã ghi khắc lên chúng khi chúng 
còn là thành phần của cơ thể bạn. Những ai làm lan truyền chất độc hại trong 
cộng đồng nhân loại, phải chịu trách nhiệm đối với những chứng bệnh như 
nghiện rượu, cũng như các chất độc khác, làm cho nhiều người phải đau 
khổ. Bạn là người có tội đối với sự suy đồi, xấu xa của những huynh đệ, vì 
bạn không cung cấp những nguyên tử tinh khiết để cấu tạo nên sự sống vật 
chất của người khác, những người mà trên thực tế là một với bạn.  
 Bạn đã biết ý nghĩa của việc phụng sự ở cõi thấp này. Bạn có thể tự 
đặt ra và thực hành một cách thức phụng sự khác, để mọi người có thể học 
hỏi từ hành động tự nguyện của bạn; như sống một đời đơn giản, giảm thiểu 
nhu cầu vật chất. Bạn hãy giảm bớt lối sống xa hoa, thêm lối sống cao 
thượng, giảm bớt thời giờ dành cho những ham muốn của thể xác, tăng thêm 
thời giờ giúp đỡ kẻ khác cho họ vượt qua những trở ngại, khó khăn và lo 
lắng trong cuộc sống. 
 Thật khó nói chuyện về tinh thần với người đang đau khổ vì bị đè 
nặng bởi cái ách của sự nghèo đói, thiếu thốn vật chất. Có thể nào bạn quở 
trách một người nghèo khó, vì họ suy nghĩ quá nhiều đến những thú vui thế 
gian và ham muốn tiện nghi vật chất? Có thể nào bạn trách cứ vì họ không 
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nghe theo những lý tưởng của bạn? Chính những thú vui vật chất mà bạn 
đang hưởng thụ sẽ nói với họ rằng  mục đích của đời người chỉ là những thú 
vui của cảm giác, của những lạc thú tạm thời. 
 Như thế, bổn phận của bạn trong việc phụng sự thế gian là giảm thiểu 
sự ham muốn của xác thân, học cách tu dưỡng linh hồn. Cố gắng sống cuộc 
đời đơn giản, cao quí, sử dụng năng lực cho phần tinh thần trường tồn. 
 

PHỤNG SỰ Ở CÕI TRÍ TUỆ 
 

 Không những chúng ta phụng sự ở cõi trần, cõi thấp nhất, mà còn có 
thể phụng sự ở cõi trí tuệ; ở cõi này chúng ta phụng sự nhân loại hữu hiệu 
hơn ở cõi trần. Nhiều người nghĩ rằng chỉ có những tư tưởng gia vĩ đại, viết 
sách vở để cải cách tư tưởng mới có thể phụng sự nhân loại. Bạn có nghĩ 
rằng công việc trên cõi trí tuệ chỉ dành cho diễn giả trước hàng ngàn người 
nghe, còn bạn chỉ tiếp xúc với một ít người? Không đúng thế, những tư 
tưởng gia vĩ đại, viết hoặc nói, không có ảnh hưởng quá nhiều như bạn 
tưởng do xét đoán bên ngoài. Đúng là công việc của họ to lớn, nhưng nguồn 
gốc của sức mạnh mà họ lay chuyển đám đông, không phải do năng lực của 
riêng họ, mà là năng lực họ đã khêu gợi từ những người nghe họ, từ tâm 
những con người mà họ đánh thức. Đó là năng lượng của thính giả trong lúc 
nghe giảng thuyết, chớ không phải của diễn giả. Người đọc diễn văn chỉ sử 
dụng cái lưỡi để diễn đạt bằng lời những tư tưởng trong tâm của con người, 
những người không thể tự trình bày được những tư tưởng ấy. Tư tưởng đã có 
sẵn ở đây, diễn giả đưa tư tưởng ấy ra bằng lời nói cho những người không 
diễn tả ra được, người nghe cảm nhận năng lực trong lời nói ấy, họ nghĩ tư 
tưởng ấy là của diễn giả. Thật ra chính tự trong tim họ đã lay chuyển họ, và 
đó là tiếng nói của chính họ, của những người không có khả năng nói rõ 
ràng, làm cho năng lực vang dội từ nơi này đến nơi khác. 
 Tư tưởng hàng ngày của bạn đổ trút vào thế giới. Bạn đang tạo dựng 
những khuynh hướng tốt cũng như xấu trong tương lai. Khi suy tư, tư tưởng 
nung nấu trong não bộ trở thành sức mạnh sống động, trợ giúp cho sự tốt 
lành hoặc sự xấu ác trong môi trường trí tuệ. Sinh lực và sức mạnh trong 
môi trường ấy ảnh hưởng đến tất cả công việc trí tuệ khắp thế giới. 
 Dù yếu ớt hay mờ tối, người nào cũng có sức mạnh sáng tạo của thế 
giới trong linh hồn họ. Khi chúng ta suy nghĩ, tư tưởng phóng ra uốn nắn tư 
tưởng và sự sống những người khác. Tư tưởng thương yêu và dịu dàng của 
ta sẽ làm cho toàn thể bể chứa tình thương trong thế giới được đầy thêm. Do 
đó chúng ta có thể góp phần vào sự tạo dựng quan niệm chung, từ đó ý 
tưởng của nhân loại được uốn nắn, và mọi người đều có thể dự phần vào 
công việc này. Quyền năng tư tưởng của bạn làm cho bạn trở thành vị thần 
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sáng tạo trong thế giới, và từ đó tương lai được xây dựng. Đó là phương 
cách để giống dân từ từ tiến đến Thiêng Liêng. 
 Việc phụng sự liên tục không những chỉ ở cõi vật chất và cõi trí tuệ 
mà còn ở cõi tinh thần. Lời nói không thể diễn tả đúng bản chất cũng như sự 
cao cả của công việc phụng sự trên cõi tinh thần. Công việc đó được làm 
trong yên lặng, không có tiếng nói hay bất cứ lời bàn tán nào của con người. 
Công việc đó ở trên và cũng ở chung quanh chúng ta. Chúng ta phải học hỏi 
để phụng sự hoàn hảo ở những cõi thấp, trưóc khi nghĩ đến công việc phụng 
sự ở cõi tinh thần. 
 

QUYỀN NĂNG CỦA LÝ TƯỞNG CAO CẢ 
 

 Ngày nay, nếu áp dụng triết lý được đề cập ở trên sẽ có hiệu quả như 
thế nào? Chắc chắn là ta sẽ có tư tưởng thanh cao, và lý tưởng cao cả. Trong 
cuộc sống hàng ngày, chúng ta đưa ra lý tưởng cao thượng nhất, và cố gắng 
điều hòa cuộc sống chúng ta theo lý tưởng đó. Lý tưởng sẽ nâng cao ý chí, 
và ta sẽ trở nên điều mà ta tôn sùng. 
 Lý tưởng chúng ta tôn sùng sẽ có năng lực chuyển hóa chúng ta thành 
con người hoàn hảo. Nếu bạn muốn giúp vào sự tiến hóa, và góp phần vào 
công việc vĩ đại ấy, hãy làm cho lý tưởng trở thành sự thật, sự thật từ trong 
mỗi tư tưởng và mỗi hành động trong cuộc sống. Hãy suy nghĩ chân thật, 
nếu không, bạn sẽ hành động sai trái. Không hai lòng, không giả dối, không 
để cho sự sai quấy làm dơ bẩn nơi tôn nghiêm bên trong bạn, vì nội tâm 
trong suốt thì hành động sẽ không tì vết, khi ấy sự chiếu sáng của chân lý 
trường tồn sẽ  làm cho sự sống của bạn mạnh mẽ và cao quí.  
 Không những phải chân thật mà còn phải tinh khiết, vì từ sự tinh khiết 
sẽ xuất hiện nhãn quan Thiêng Liêng; và chỉ có sự tinh khiết trong tim, như 
đức Christ đã nói, mới có thể thấy được Thượng Đế. Chỉ có sự tinh khiết bên 
trong mới có được nhãn quan hạnh phúc, và chỉ có những người đã thanh lọc 
hóa mới có thể chia sớt sự tinh khiết tuyệt đối. 
 Ngoài ý tưởng về sự chân thật và tinh khiết, chúng ta cần thêm vào 
một ý tưởng nữa đã bị quên lãng trong cuộc sống văn minh: đó là lòng tôn 
kính đối với điều cao thượng, sự yêu thích đối với những gì cao hơn ta. Cuộc 
sống văn minh đang trở nên nhỏ mọn, vì chúng ta không đủ mạnh để có lòng 
tôn kính. Cuộc sống trở nên nhỏ mọn, hèn hạ, tầm thường, vì con người sợ 
rằng họ sẽ bị hạ thấp nếu họ cúi đầu trước những gì cao hơn họ. Nhưng tôn 
kính điều cao hơn sẽ nâng bạn lên, chớ không làm giảm giá trị của bạn. Cảm 
giác tôn kính làm cho bạn cảm thấy được nâng cao, chớ không cảm thấy bị 
hạ thấp. Đó là năng lực nhận ra được điều cao quí hơn điều mà ta từng mơ 
tưởng, và ta cúi đầu trước điều đó, cho đến khi nó thấm nhuần vào cuộc sống 
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và làm cho ta giống với nó. Chỉ có những người yếu đuối mới sợ vâng lời; 
chỉ có những người yếu đuối mới sợ khiêm tốn. 
 Trên thế giới ngày nay, chế độ dân chủ là đường lối thích hợp nhất để 
tổ chức cuộc sống bên ngoài. Nhưng vào thời đại cổ Ai Cập và Ấn Độ, nếu 
có những vị thần minh mang hình hài con người đi khắp nơi chỉ dạy dân 
chúng chân lý cao siêu, huấn luyện con người sống đời cao thượng, truyền 
đạt hiểu biết thâm sâu, chúng ta có đòi quyền bình đẳng đối với những vị ấy 
không? Phẩm giá của chúng ta có bị hạ thấp khi chúng ta ngồi dưới chân các 
vị để học hỏi không? 
 Trong đời sống văn minh hiện tại, nếu bạn có cảm giác tôn kính đối 
với điều tinh khiết, cao quí và vĩ đại nhất, cũng như đối với sự minh triết và 
năng lực, thì sự đam mê của lòng tôn kính sẽ đem những đặc tính này vào 
trong  chính cuộc sống của bạn. Khi đó tương lai của quốc gia bạn sẽ được 
vững chắc, tương lai của bạn với tính cách một người dân sẽ được huy 
hoàng. Các bạn là công dân Hoa Kỳ, những người kiến tạo tương lai, bạn có 
muốn nâng cao đến thiêng liêng ẩn tàng trong tim của mỗi người không? Tại 
sao các bạn chỉ thấy những điều ở dưới thấp thay vì những ngôi sao trên 
trời? Tại sao các bạn chỉ tìm những bụi bậm, trong khi có thể lần theo những 
tia sáng do mặt trời chiếu xuống để đạt đền chính tâm điểm của nó? 
 Tương lai nằm trong tay bạn, vì hôm nay bạn đang tạo ra tương lai. 
Chính bạn xây dựng đền thờ cho quốc gia bạn, với hy vọng một ngày gần 
đây dân chúng sẽ được nâng cao trong số những dân tộc trên thế giới, và làm 
tiền phong cho sự sống thật, sự lớn mạnh thật. Các bạn hãy đặt nền tảng 
vững chắc ngay ngày hôm nay. Không có tòa lâu đài nào đứng vững trên 
một nền móng mục nát, không quốc gia nào có thể tồn tại nếu không có nền 
tảng thiêng liêng. Bạn có năng lực, năng lực của bạn là sự chọn lựa. Khi bạn 
ứng dụng năng lực của bạn, Hoa Kỳ trong những thế kỷ tới sẽ ban phước 
cho bạn, nếu bạn không sử dụng năng lực của bạn, nó sẽ xử phạt bạn. Mọi 
sự đều tùy thuộc nơi bạn, vì bạn ở trong số những người kiến tạo thế giới. 
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11 
 

ÍCH LỢI CỦA ĐIỀU ÁC 
 

 Bí mật của điều ác là vấn đề thách thức trí thông minh của nhân loại 
từ nhiều ngàn năm, cho đến hiện tại, nó vẫn còn được bàn luận rất sôi nổi và 
hăng hái. Điều này chứng tỏ vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Theo bản 
năng, chúng ta nghĩ rằng nếu hiểu được nó, chúng ta sẽ rút ra được một bài 
học quan trọng có giá trị, và phía sau sự bí mật của điều ác có ẩn chứa vài 
chân lý quí giá. 
 Tôi không cho rằng tôi có thể giải thích rõ vấn đề lâu đời này, nhưng 
tôi hy vọng đưa ra vài khảo sát để bạn suy nghĩ, may ra có thể soi sáng vấn 
đề. Để dễ dàng theo dõi, tôi chia vấn đề thành 4 đề mục: 
  1. Nguồn gốc của điều ác. 
  2. Sự tương đối của điều ác. 
  3. Sự ích lợi của điều ác. 
  4. Sự chấm dứt điều ác. 
 Xuyên qua những đề mục này, tôi hy vọng sẽ trình bày cho các bạn 
thấy điều ác là điều kiện cần thiết của sự biểu lộ, và nó phát sinh đồng thời 
với sự biểu lộ. Điều ác hoàn toàn không tồn tại tự chính nó, mà chỉ là tương 
đối. Nó hiện tồn trong mối liên hệ giữa những sự vật, mà không ở trong 
chính những sự vật ấy. Nó thay đổi theo thời gian, theo sự kế tiếp của những 
biến cố, và với trào lưu tiến triển của vũ trụ. 
 Tôi cũng hy vọng trình bày mục đích của điều ác, sự hữu ích mà nó 
cống hiến, và làm thế nào chúng ta thoát khỏi nó, cũng như sự sử dụng điều 
ác để cắt đứt dây trói buộc chúng ta vào bánh xe luân hồi sinh tử. Dù vẫn 
sống trong thế gian, nhưng làm thế nào để chúng ta không tạo nghiệp quả. 
Tôi nhớ có một câu nói nổi tiếng như sau: “Chúng ta có thể đốt cháy nhân 
quả trong ngọn lửa trí tuệ”, tôi hy vọng các bạn sẽ tự nghiền ngẫm ý tưởng 
thâm sâu này. 
 

NHỮNG CẶP ĐỐI NGHỊCH 
 

 Bây giờ chúng ta hãy xét đến nguồn gốc của điều ác. Nên hiểu rằng, 
nếu không có sự giới hạn lúc khởi đầu, vũ trụ sẽ không thể biểu lộ, không có 
tăng gia, không có phân chia khác biệt. Cái Hiện Tồn Duy Nhất, đôi khi 
được gọi là Brahman, thì tuyệt đối và không thể phân chia; nó không có 
những biểu hiệu và tính chất, mà chỉ có sự duy nhất, không phân chia, không 
đa dạng. Nó là “Cái Một không có cái thứ hai.” 
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 Khi bạn suy tưởng về Cái Hiện Tồn này, chính lúc đó bạn phải tách 
rời bạn với nó. Trí của bạn cố gắng khảo sát một cái gì mà nó không phải 
chính chủ thể tư tưởng. Do chính sự cố gắng của tư tưởng, bạn đưa ra nhị 
nguyên tính vào cái mà bạn đang cố gắng nhận thức như là sự duy nhất. Khi 
có sự phân chia giữa chủ thể tư tưởng và tư tưởng, thì có sự khác biệt. Lúc 
ấy không còn Brahman như cái Một Duy Nhất, vì trong Ngài không có nhị 
nguyên tính, không có cái thực thể phân biệt, trong Ngài không có chủ thể tư 
tưởng, cũng không có tư tưởng. 
 Tư tưởng bao hàm sự nhận thức và đối tượng của sự nhận thức, nhưng 
Brahman là sự duy nhất tuyệt đối, sự như nhau tuyệt đối. Chúng ta bàn bạc 
về tư tưởng ở nơi mà tư tưởng không thể hiện tồn. Brahman không bị điều 
kiện hóa, cho nên không thể hiểu được và không có giới hạn. Sách vở nói rất 
đúng rằng: Cái Đó không phải ý thức, cũng không phải không ý thức. Tuy 
nhiên, có một bản thể thâm sâu, khi điều kiện hóa sẽ trở nên ý thức; vì ý 
thức bao hàm nhị nguyên tính,  gồm ý thức và cái thuộc về ý thức. Chính lúc 
chúng ta dùng từ ngữ “ý thức” đã bao hàm nhị nguyên rồi. Do đó trong cái 
duy nhất tuyệt đối, chỉ có sự như nhau, không có sự khác biệt, chỉ có Cái 
Một không hai, không thể suy tưởng được, vì không cần bất cứ điều kiện 
nào để nó hiện tồn, và không giới hạn. 
 Nhưng khi vũ trụ trở nên thực thể, nó phải có điều kiện và giới hạn. 
Giới hạn là điều kiện của sự biểu lộ, vì ở ngay lúc khởi điểm của sự biểu lộ, 
một chu vi được vẽ ra, đó là vòng tròn của vũ trụ. Nếu không như thế, tư 
tưởng bị mất trong Cái Một tuyệt đối, sự đồng nhất. Trong vòng tròn đó, tư 
tưởng tác động, chính từ ngữ “biểu lộ” đã ám chỉ sự giới hạn này. Theo qui 
luật của cái trí, sự biểu lộ bao hàm cái phản đề của nó, là sự không biểu lộ. 
Bất cứ điều gì mà bạn có thể nghĩ đến đều có cái đối nghịch với nó, vì sự đối 
nghịch ám chỉ tác động xác định nó: “A” bao hàm có cái “không A”. 
 Chỉ bởi tiến trình của sự giới hạn, vũ trụ mới có thể trở nên hiện hữu. 
Những điều kiện tự hạn chế trong Cái Một Vô Hạn, có thể xem như ranh 
giới hạn chế tư tưởng. Khi hiểu được điều đó, giai đoạn kế tiếp rất đơn giản. 
Khi có sự khác biệt, có sự giới hạn, lập tức có sự bất toàn. Sự hoàn hảo 
không có giới hạn, cái gì có giới hạn thì không hoàn hảo; vì thế sự bất toàn 
là kết quả của sự giới hạn. Bạn có thể tìm thấy sự hoàn hảo trong cái toàn 
thể, chứ không ở trong những thành phần riêng rẽ. Bất cứ khi nào bạn có 
từng phần khác biệt, nhiều người; ở mỗi người riêng rẽ không có sự hoàn 
hảo, vì ít hơn cái toàn thể, điều gì chỉ có một phần, chứng tỏ nó bất toàn. 
Một mảnh vụn không thể hoàn hảo; chỉ có cái toàn thể mới được coi là hoàn 
hảo. Chính giới hạn trong sự hiện tồn của vũ trụ bao hàm ý nghĩa không 
hoàn hảo; mỗi sự vật ít hơn cái toàn thể, cần phải có giới hạn, vì thế nó phải 
bất toàn. 
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 Đối với điều được mọi người cho là xấu ác, chúng ta cần suy nghĩ cặn 
kẽ hơn. Chính sự hiện tồn của vũ trụ mang bản chất bất toàn, cho nên điều 
mà chúng ta cho là xấu ác nằm trong một mức độ nào đó của sự bất toàn, 
nếu so sánh với những điều khác. Chính những từ “tốt, xấu” , “thiện, ác” cho 
thấy sự tương đối, cặp đối nghịch cần thiết của tư tưởng. Chữ “thiện” không 
chỉ rõ bất cứ điều gì, cho đến khi con người có ý tưởng về sự ác, sự “không - 
thiện”; vì thiện và ác là những từ ngữ có tính cách hỗ tương. Chúng ta chỉ có 
thể phân biệt được một sự vật khi so sánh với những sự vật đối nghịch, sự so 
sánh này hiện diện trong trí cùng lúc ta nghĩ về sự vật. 
 Định luật căn bản của cái trí là: tư tưởng tác động do sự dị đồng, do sự 
phân biệt khác nhau giữa “A” và “không - A”, “A” đại diện cho sự vật riêng 
mà ta nghĩ đến, “không  - A” là những sự vật khác với sự vật riêng ấy. Như 
thế khi bạn nói “tốt”, bạn tách rời sự tốt ra khỏi cái mà nó phân biệt, tức cái 
“không - tốt”. Nếu không có sự tách rời, sẽ không có ý tưởng về sự tốt hiện 
diện trong trí, vì chúng ta chỉ nhận thấy sự “tốt” do sự tương phản và phân 
biệt với sự “không - tốt”. Nếu không có sự phân biệt này, sẽ không có sự 
việc gì mà chúng ta gọi là “tốt.” Vậy “tốt” và “không - tốt” là một cặp đối 
nghịch, và cái này có được nhờ sự hiện tồn của cái kia. 
 Chúng ta có thể đưa ra một cặp đối nghịch khác tương tự, như ánh 
sáng và bóng tối. Trong tư tưởng của chúng ta, ánh sáng sẽ không có ý nghĩa 
gì nếu không có bóng tối, hay “không - sáng”. Tư tưởng chỉ có thể nhận thức 
được “sáng” vì có “không - sáng”. Tư tưởng có thể nhận được những vật thể 
phát ra ánh sáng, vì có những vật thể khác không phát ra ánh sáng. Nói khác 
đi, chính sự hiện diện của những vật thể không phát ra ánh sáng, cần thiết 
cho sự nhận ra ánh sáng. Những nhà thiên văn học nói, sở dĩ chúng ta nhìn 
thấy được những ngôi sao vì không gian tối; mặc dù không gian chứa đầy 
những tần số rung động mà trên mặt đất chúng ta nhận ra như ánh sáng. Tại 
sao? Vì những khoảng không gian bao la trong vũ trụ, không chứa những vật 
thể phản chiếu ánh sáng. Như thế, nếu thiếu những vật thể tối, ánh sáng 
không thể lộ ra và phản chiếu. 
 

SỰ TƯƠNG ĐỐI CỦA ĐIỀU ÁC 
 

 Từ những ý tưởng trên, khi xét đoán những hiện tượng chung quanh, 
chúng ta thấy điều ác chính nó không thể tồn tại. Điều ác cũng như điều 
thiện đều nằm trong mối liên hệ giữa sự vật này và sự vật khác; nó tương 
đối, không tuyệt đối. Điều gì chúng ta gọi là xấu ác ở nơi này, có thể không 
phải là xấu ác ở nơi khác. Sự tiến hóa ám chỉ có sự thay đổi đặc tính, và điều 
gì tốt ở một giai đoạn nào đó có thể trở thành xấu ở một giai đoạn khác. 
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  Để cho vấn đề rõ ràng hơn tôi đưa ra thí dụ sau: bạn có một thể 
rung động mãnh liệt, rung động này không đụng chạm đến bất cứ một thể 
nào của người khác. Nó có thể rung động bên trong cũng như bên ngoài, mà 
không làm hại gì cả, và không gây ra bất cứ điều gì có thể gọi là điều xấu ác. 
Nhưng khi thể rung động mãnh liệt này tiếp xúc với một thể khác, nó liền 
gây ra sự thích thú hay đau khổ, nếu thể thứ nhì có khả năng đáp ứng và cảm 
giác được những rung động phát xuất từ thể thứ nhất. Do tiếp xúc với thể có 
những rung động mãnh liệt, và do cảm nhận được mà cảm giác đau khổ nảy 
sinh. 
 Trong vũ trụ, đau khổ được xem như thành phần của điều ác, là kết 
quả của những gì mà chúng ta gọi là điều ác. Nhưng thực ra, đau khổ là kết 
quả của sự tiếp xúc giữa hai sự vật, mà khi tách rời ra không có hại gì cả. 
Như thế, do sự liên hệ và chống đối nhau giữa những sự vật làm nảy sinh sự 
đau khổ, là điều mà chúng ta gọi là ác. Bản chất của kết quả tùy thuộc vào 
sự liên hệ giữa hai sự vật. Nó không tùy thuộc vào những khiếm khuyết sẵn 
có của mỗi sự vật, mà chỉ tùy thuộc vào sự liên hệ giữa chúng. 
 Khi càng tiến hóa, con người càng đối diện nhiều hơn với điều mà 
chúng ta gọi là xấu ác. Kết quả của sự tiến hóa đưa đến nhận thức về sự hiện 
tồn của những thể, những cơ quan cao hơn, và có liên hệ càng ngày càng 
phức tạp hơn với những sự vật ở chung quanh. Càng ngày những năng lực 
đáp ứng càng phát triển trong những cơ quan này, và năng lực đặt những sự 
vật bên cạnh nhau để so sánh cũng phát triển. 
 Dần dần con người góp nhặt kinh nghiệm, tâm thức cũng càng ngày 
càng phát triển để có thể nhận ra điều nào đi ngược sự phát triển, làm chậm 
sự tiến hóa và có khuynh hướng làm phân hóa, thay vì sự toàn vẹn ở cấp bậc 
cao. 
 Chúng ta xét đến sự tiến hóa có nghĩa gì? Nói một cách đơn giản, sự 
tiến hóa là kiến tạo nên những cơ quan cao và phức tạp hơn, để có thể diễn 
đạt càng lúc càng hoàn hảo Sự Sống, mà Sự Sống vốn thiêng liêng, đang tìm 
cách biểu lộ trong vũ trụ. Khi nói đến sự biểu lộ cao hơn hay thấp hơn, ta 
muốn nói mức độ mà nó diễn đạt nhiều hay ít bản tính thiêng liêng. Ta gọi 
chúng cao hơn, vì chúng biểu lộ những tính chất có khuynh hướng làm giảm 
thiểu sự phân chia, và làm phát triển sự duy nhất, tức rời xa cực điểm vật 
chất tiến đến cực điểm tinh thần. Ta nên nhớ là khía cạnh thô kệch của sự 
biểu lộ Sự Sống Duy Nhất được diễn tả như là phần vật chất. 
 Như trên cho thấy có hai cực trong sự biểu lộ: một bên là phần hình 
thể hay vật chất, một bên là sự sống hay tinh thần. Chúng là hai phương diện 
đối nghịch của một Sự Sống Trường cửu. Tiến trình của sự tiến hóa bao gồm 
nhị nguyên tính của sự sống, khi ra ngoài tạo nên trạng thái đa dạng, và đến 
khi trạng thái đa dạng đạt đến một giới hạn, thì có sự thu trở lại bên trong để 
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tạo lại cái trọn vẹn; những đơn vị riêng rẽ trở thành cái duy nhất, phong phú 
cao cả. Có thể nói Sự Sống hướng ngoại tìm kiếm trạng thái đa dạng, có 
khuynh hướng đi đến cực vật chất, và Sự Sống hướng nội tìm kiếm sự kết 
hợp, có khuynh hướng đi về cực tinh thần. 
 Nếu chúng ta xem điều tốt là tất cả những điều tác động hòa điệu với 
Đại Luật, và điều xấu là tất cả những điều đi ngược lại; như thế, sự ích kỷ, 
sự ham muốn chiếm hữu vật chất…phải được xem là điều tốt trong giai đoạn 
“đi xuống sâu trong vật chất,” để đạt được sự đa dạng. Sau đó chúng trở 
thành điều xấu, vì làm chậm tiến trình kết hợp toàn vẹn, ngăn trở dòng sống 
trở về cực tinh thần. Một lần nữa, chúng ta nhận thấy sự tương đối của điều 
xấu ác, và hiểu rằng một đức tính trước kia được coi là tốt, trợ giúp cho sự 
tiến triển của vũ trụ, sau trở thành xấu ác cần phải được đào thải trên đường 
tiến hóa tinh thần. Trong giai đoạn thấp nó làm tăng gia sự tiến hóa, trong 
giai đoạn cao hơn, nó làm ngăn trở sự tiến hóa. 
 Trên đường trở về, sự tiến hóa phơi bày phương diện sống của thiên 
nhiên. Nó làm cho vật chất càng ngày càng trở nên mềm dẻo, thanh bai, và 
có cơ cấu phức tạp hơn. Chính do phức tạp mà sự quân bình của nó trở nên 
không bền vững, dễ dàng tạo thành những hình dạng khác nhau tùy theo 
những loại xung động từ bên trong; nó trở thành bộ y phục vừa vặn để diễn 
đạt sự sống bên trong. Cuối cùng, vật chất chỉ là hình thể thanh bai diễn đạt 
sự sống bằng cách giới hạn nó. Hình thể thay đổi theo mỗi xung động của sự 
sống, và lấy những hình dạng mới tùy theo những xung động khác nhau của 
sự sống, lúc hướng ngoại, lúc hướng nội; và đó là sự tiến hóa. 
 Khi bắt đầu hiểu ý nghĩa sự tiến hóa, chúng ta xem mọi sự vật đều trợ 
giúp việc tiến hóa, tác động đồng điệu với mục đích của vũ trụ, đứng cùng 
phía với sự kết hợp càng ngày càng trọn vẹn, để tạo thành cái duy nhất phức 
tạp. Như thế, chúng ta có từ ngữ “tốt” để chỉ tất cả những sự việc tác động 
theo chiều hướng ấy, và từ ngữ “xấu” để chỉ tất cả những khuynh hướng còn 
sót lại từ giai đoạn tiến hóa đa dạng. Nên nhận thức sự tiến hóa trong hiện tại 
là tiến trình tạo nên sự hợp nhất hoàn hảo từ  những sự vật riêng rẽ. Chúng ta 
gọi “lành thiện” tất cả mọi sự vật có khuynh hướng tiến đến sự hòa điệu, đến 
toàn bộ, phơi bày sự kết hợp cao cả, diễn đạt sự sống thiêng liêng ngày càng 
hoàn hảo hơn. Chúng ta goị “xấu ác” tất cả mọi sự vật ngăn cản sự kết hợp, 
và đem những hình thức thuộc giai đoạn trước vào hiện tại, mọi sự vật làm 
chậm con đường tiến đến sự hoàn hảo tương đối và cao cả hơn. 
 Khai triển tư tưởng ấy, chúng ta sẽ thấy gì? Chúng ta sẽ thấy những gì 
trong quá khứ thúc đẩy sự tiến hóa, và không xấu ác, trở nên xấu ác khi nó 
vẫn tiếp tục tồn tại vào lúc cơ quan tiến hóa lên đến bậc cao hơn, và làm 
chậm sự phát triển. Thí dụ trong giới khoáng vật, có những khoáng chất và 
đá sỏi bị ném tung khi núi lửa phun ra và làm bể một số cơ cấu. Sự tiến hóa 
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mạnh mẽ của những chất hơi do sự bùng nổ theo sau sự trỗi dậy mạnh mẽ 
hơn của những chất liệu riêng rẽ, làm cho sa mạc trở thành đồng bằng mầu 
mỡ. Có ai nghĩ đó là điều ác không? Những trí óc thông minh hơn xem đó 
như là một thành phần của tiến trình tái tạo trong thiên nhiên, nhờ sự phân 
hóa và va chạm nhau, những hợp chất mới có thể được tạo ra. Bề mặt của 
trái đất thay đổi, những rặng núi nổi lên, những đường rãnh và những dòng 
sông được tạo ra, và những đại lục mới được thành lập do tác động tàn phá 
dữ dội này. Nhờ đó những nơi trú ngụ dành cho những hình thể của sự sống 
cao hơn, được xây dựng theo đà tiến hóa. 
 Ta hãy dừng lại một lúc để suy nghĩ về cách thức mà một lục địa được 
tạo ra. Ta hãy quan sát tác động vĩ đại sức mạnh của núi lửa tạo ra một dãy 
núi ở một nơi nào đó. Ta hãy nhìn những tảng băng khổng lồ, và những khối 
nước đá lớn được tạo thành và bắt đầu nghiền nát con đường bên triền núi, 
đổ xuống đồng bằng phía dưới. Ta thấy không vật gì có thể kháng cự con 
đường đi của nó; ta nghe những tiếng va chạm, nghiền nát, đổ vỡ của những 
khối đá bị ném tung toé rồi rơi trở xuống. Khi nhìn những hiện tượng xảy ra 
trong thế giới với những tranh đấu, xung đột, ồn ào, xáo trộn và khó khăn, ta 
thấy hầu hết những năng lực này hình như chỉ tác động phá hủy. 
 Nhưng nếu nhìn lại nhiều thế kỷ trước, bạn thấy sự phá hủy của băng 
sơn bây giờ tạo thành đường rãnh mới, nó được đào dọc theo triền núi xuống 
đồng bằng. Nước tích tụ trong đường rãnh càng ngày càng nhiều, chảy 
xuống đồng bằng thành những con sông. Tác dụng phá hủy của băng sơn 
càng mạnh bạo, chúng ta có những dòng sông càng lớn, chứa đầy nước đem 
lại sự sống. Dòng sông mang nước tưới khắp đồng bằng làm cho cây cỏ tốt 
tươi. Những thành phố được xây dựng lên, nhờ trồng trọt đem lại thực phẩm 
nuôi sống người dân, và nhà cửa ngày càng đông đúc. 
           Thử nghĩ số phận con người sẽ ra sao nếu không có những biến động 
lúc trước? Chúng ta thấy nếu không có sự phá hủy mạnh bạo ở những thời 
đại trước, sẽ không thể có sự phát triển trong thời hiện tại. Như thế, bạn 
không thể gọi đó là điều ác. 
 Không có điều gì tự nó là điều ác, mà chỉ đơn giản là tác động của 
lực phân tán hay kết hợp. Cái thực tại cội nguồn của vạn vật, cái Một vĩ đại, 
Vị Chủ Tể, đôi khi được biết đến như là Đấng Hủy Diệt và cũng là Đấng Tái 
Tạo. Vì chỉ đến khi cái thấp bị phá hủy mới nảy sinh cái cao, nói khác đi, 
phương diện thấp có chết đi, phương diện cao mới được sinh ra. 
 Chúng ta hãy trở lại con người, những người đang dần dần tiến hóa, 
bắt đầu phát triển trí nhớ, lý luận, so sánh, xét đoán và hiểu biết. Trong giai 
đoạn tiến hóa hiện tại, điều gì gây đau khổ cho người khác là chống lại chính 
người gây ra, làm trở ngại bước đường tiến đến tình thương thiêng liêng, và 
là một tội ác. Chúng ta gọi sự giết người là hành động tội ác, vì hung thủ 
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đang có hành động thuộc giai đoạn tiến hóa cũ mà đáng lẽ họ đã vượt qua. 
Là con người, họ phải tiến đến sự sống hòa hợp cao thượng hơn, kẻ sát nhân 
đang làm chậm sự phát triển của chính họ, và điều này rất có hại. Khi đến 
một giai đoạn tiến hóa nào đó, người ấy sẽ là một trong những lực tiến đến 
sự hòa hợp thiêng liêng, chớ không còn ngăn trở hoặc làm chậm sự tiến hóa. 
 

SỰ ĐỐI NGHỊCH CẦN THIẾT 
 
 Trên phương diện tư tưởng hay hành động, bạn có thể tự đặt mình 
theo phía tiến bộ hay theo phía làm chậm sự tiến bộ. Bạn hãy nhận ra vị trí 
của bạn trong vũ trụ và công việc thật sự của thiên nhiên. Bạn có thể chọn 
hướng về phía sự sống tiến hóa, hoặc về phía những lực làm chậm và ngăn 
cản sự tiến hóa.  
 Sự chọn lựa ở trong tay bạn, nếu bạn chọn theo phía làm chậm sự tiến 
hóa, bạn đang trợ giúp sự phá hủy, và đồng hóa mình với lực phân hóa. Nếu 
bạn hòa hợp với sự sống tiến hóa, bạn đang chọn sự nối tiếp, và đồng hóa 
mình với qui luật tiến bộ, đưa đến sự trường tồn, đó là kết quả của sự hòa 
hợp. 
 Bạn có thể hỏi: tại sao đồng hóa với những lực làm chậm sự tiến hóa 
sẽ đưa đến sự phá hủy? Câu trả lời là Sự Sống Thiêng liêng tiếp diễn, tiến 
hóa và trở về với Cái Duy Nhất. Bất cứ điều gì hòa hợp với con đường cao 
cả này sẽ tiến lên trên, không bị lãng phí năng lực. Trái lại, bất cứ điều gì 
chống lại sự tiến hóa, gây va chạm và cản trở sẽ bị suy tàn do chính sự va 
chạm gây ra. Đó là định luật của sự chuyển động, nếu không có sức cản, một 
vật thể tiếp tục chuyển động; nếu bị va chạm bởi một vật thể khác trên 
đường di chuyển, nó sẽ dần dần đứng yên. Nơi đâu có va chạm, nơi đó có sự 
tiêu dùng năng lượng; sự va chạm biến đổi năng lượng của sự chuyển động 
thành một hình thức năng lượng khác, thí dụ như sức nóng, và năng lượng bị 
phân tán, nếu tiếp tục va chạm, hình thể sẽ bị tiêu tan. Năng lượng không bị 
tiêu hủy, và không thể bị tiêu hủy; chính hình thể, khi va chạm vào một lực 
đối nghịch bị hủy hoại. Hình thể bị tiêu diệt do lực đối nghịch phá vỡ nó ra 
từng mảnh, nói khác đi nó tự vỡ ra từng mảnh để chống lại lực đối nghịch. 
Nhưng năng lực vẫn tồn tại, vì nó là thành phần của Một Sự Sống Trường 
Tồn. 
 Người ta có thể đặt câu hỏi: Tại sao có lực làm trì trệ này? Tại sao 
phải có tác động làm trì trệ trên con đường tiến hóa? Tại sao phải có điều gì 
đó làm đối kháng? Nếu tất cả mọi sự vật đều từ cái Một, làm thế nào lực trì 
trệ này có thể phát triển? 
 Thứ nhất, bất cứ sự khác biệt nào cũng là trạng thái biểu lộ của những 
đối cực: tinh thần và vật chất, ánh sáng và bóng tối. Thứ nhì, những đặc tính 
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xác định cần phải được phát triển bằng cách chống lại sự đối kháng. Nếu 
không có đối kháng, không thể phát triển, không thể tăng trưởng. Mọi sự 
tăng trưởng và phát triển là kết quả do sự sử dụng năng lực chống lại lực đối 
kháng. 
 Bạn phải làm gì nếu muốn cho sức mạnh của các bắp thịt phát triển? 
Dĩ nhiên bằng cách luyện tập nó, kích thích nó, chớ không thể để nó bất 
động. Vài người thực hành hình thức đặc biệt của khổ hạnh, bằng cách đưa 
cánh tay ra và giữ yên ở một vị thế, làm cho bắp thịt không thể co lại được. 
Sau một thời gian, cánh tay trở nên cố định, cứng rắn ở vị trí đó. Các bắp thịt 
mất khả năng co thắt, không còn là vận cụ cho năng lượng sống động. Kết 
quả làm cho cánh tay trở lại trạng thái sống thấp kém; không di động được, 
cánh tay trở nên cứng như một tảng đá, một cành cây khô. Cánh tay đã mất 
năng lực cử động của bắp thịt, vì nó trì trệ, ở yên một chỗ. 
 Như thế, bạn phải làm gì nếu muốn bắp thịt phát triển? Dĩ nhiên bạn 
phải sử dụng bắp thịt chống lại trọng lượng, bằng cách xô đẩy hoặc lôi kéo 
nó. Nói khác đi, bạn để cho bắp thịt chống lại lực đối kháng của trọng lượng, 
trọng lượng cố kéo bạn xuống, trong khi bạn cố gắng kéo nó lên. Kết quả 
của sự xung đột này đưa đến sự phát triển năng lượng và sức mạnh của bắp 
thịt, cho đến khi lực bắp thịt mạnh hơn lực đối kháng của trọng luợng. Bắp 
thịt càng hoạt động nhiều, lực của nó càng mạnh hơn. Như thế, bắp thịt phát 
triển được hoàn toàn nhờ vào sự đối kháng lại trọng lượng. Do đó, bắp thịt 
có được sự sống và sức mạnh, vì khi bắp thịt tăng cường khả năng chứa 
đựng sự sống, sự sống tuôn vào nó. Sức mạnh mà chúng ta có thể thu hút từ 
sự sống thiêng liêng ở chung quanh tùy thuộc vào khả năng tiếp nhận và duy 
trì của chính chúng ta. 
 

ĐỨC HẠNH VÀ SỰ XẤU ÁC 
 

 Đó là cách thức sử dụng điều xấu ác. Sự sống bên trong không thể 
biểu lộ khả năng cao cả của nó, nếu bạn không bị đặt vào những tình huống 
để bạn có thể phát triển bằng cách phấn đấu chống lại lực đối nghịch. Điều 
xấu ác ví như trọng lượng đối nghịch lại bắp thịt. Giống như sự phát triển 
của xác thân do sự phấn đấu chống lại trọng lượng đối kháng từ bên ngoài, 
sự phát triển đặc tính tinh thần có được do sự phấn đấu chống lại điều xấu 
ác, trái nghịch với đức hạnh. 
 Mỗi tính tốt có một tính xấu đối nghịch lại nó, làm thành một cặp đối 
nghịch: chân thật và giả dối, can đảm và hèn nhát, thương xót và thù ghét, 
khiêm tốn và kiêu căng. Bạn chỉ có thể phát triển tính chân thật bằng cách cố 
gắng chống lại sự giả dối, và nhận biết những điều giả dối ở chung quanh. 
Khi nhận thấy điều giả dối, bạn không thể làm gì khác hơn là tự đặt mình 
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vào vị thế đối nghịch với nó. Bạn không bao giờ để những lời giả dối thoát 
ra từ cửa miệng bạn, không bao giờ để tư tưởng giả dối  ẩn náu trong trí óc 
bạn, và không bao giờ để hành động giả dối làm thay đổi phẩm hạnh mình. 
Nhận ra điều giả dối sẽ giúp bạn phát triển năng lực cần thiết cho sự chân 
thật; và khi cố gắng chống lại khuynh hướng giả dối, năng lực biểu lộ sự 
chân thật càng ngày càng tăng trưởng. 
 Như thế, Sự Thật có nghĩa là gì? Sự Thật là Brahman, là Sự Sống, là 
tinh hoa của điều mà chúng ta gọi là Sự Sống Thiêng Liêng. Chúng ta đạt 
được nó bằng cách cố gắng chống lại điều giả dối, chính nó là đức hạnh 
dung chứa Sự Sống Thiêng Liêng. Khi thực tập chống lại trọng lượng, bạn 
làm cho bắp thịt nẩy nở; khi cố gắng chống lại điều giả dối, bạn làm tăng 
trưởng khả năng đạt sự thật, hay chân lý, và làm cho bản chất của bạn dễ tiếp 
nhận Sự Sống Thiêng Liêng. Khi đó Sự Sống Thiêng Liêng sẽ tuôn đổ vào 
bạn ngày càng nhiều, đem cho bạn nhiều năng lực hơn. Như thế, bạn đang 
phát triển phẩm chất của Sự Thật nhờ lực đối kháng; và sự phát triển này tỷ 
lệ với năng lượng mà bạn tiêu dùng trong cố gắng chống lại điều giả dối. 
Dần dần mọi điều giả dối được loại trừ khỏi bản chất bạn, từ đó nó được 
thanh lọc hóa và trở về với sự sống thực. 
 Những đức tính khác cũng giống thế, như tính can đảm chỉ được phát 
triển khi có hiện diện vài sự vật làm bạn khiếp sợ. Nếu không có sự vật gây 
nên cảm giác sợ hãi, tính can đảm không thể phát triển được. Sự hiện diện 
của sự vật gây nên cảm giác sợ hãi sẽ làm tăng trưởng kinh nghiệm của linh 
hồn, và dần dần phát triển tính can đảm. 
 Có khi nào bạn để ý đến sự sợ hãi lúc đầu của một đứa trẻ đối với một 
sự vật nào đó, sau một thời gian, sự vật đó trở nên quen thuộc, và đứa trẻ 
không còn sợ hãi đối với sự vật đó nữa? Bạn thấy, những em bé rất nhút 
nhát, chỉ một khuôn mặt lạ cũng làm cho chúng sợ. Làm thế nào những em 
bé không còn nhút nhát nữa, và trở nên cam đảm ở giữa mọi người? Không 
thể bằng cách đóng cửa nhốt chúng trong phòng để chúng không bao giờ 
thấy người lạ. Nếu không thấy những khuôn mặt lạ, chúng không sợ hãi, vì 
sự sợ hãi chỉ xảy ra khi trẻ đối diện với đối tượng mà chúng không quen 
biết. Dần dần qua nhiều kinh nghiệm, chúng bắt đầu hiểu và không còn sợ 
hãi nữa; khi đó chúng có được sức mạnh và lòng can đảm. 
 Tôi có thể dẫn chứng thêm nhiều đức tính khác, cho thấy chúng chỉ 
tăng trưởng khi gặp sự đối kháng. Sự tiến hóa có giá trị vì con người càng 
ngày càng trở nên tốt hơn, nhưng điều xấu cũng có giá trị của nó. Điều xấu 
tác động như một trọng lượng đối nghịch lại cố gắng vươn đến sự hoàn hảo, 
cho nên nó làm phát triển sức mạnh kiểm soát dục vọng, vì dục vọng đưa 
đến sự hủy hoại. Người nào chạy theo dục vọng là đang chọn con đường ngả 
theo chiều hướng hủy hoại. Nếu không có điều xấu, sẽ không có năng lượng 
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cần thiết cho sự tiến hóa hướng về hoàn hảo. Chính sự hiện diện của điều 
xấu ác trong vũ trụ làm cho điều tốt lành có thể phát triển và dần dần tiến 
đến toàn thiện.   
 Một tác động căn bản khác của điều xấu là làm tăng truởng năng lực 
phân biệt giữa tốt và xấu, đó là ý chí chọn lựa. Làm sao ta có thể nhận được 
điều chân thật mà không phân biệt nó với điều giả dối? Làm sao ta có thể 
biết được giá trị của điều chân thật, nếu không có kinh nghiệm về những hậu 
quả phá hủy do điều giả dối gây ra cho cá nhân và xã hội? Chúng ta chỉ nhận 
thức được “A” do sự hiện diện của cái “không-A”, cái “không-A” cần thiết 
để định nghĩa “A”. Như thế, chúng ta sẽ không thể có ý tưởng gì về sự “chân 
thật”, không nhận ra được, không định nghĩa được nó, ngoại trừ bằng cách 
phân biệt nó với sự “không chân thật”. Giống như thế đối với mỗi đức hạnh, 
và tất cả những điều tốt. Chỉ bằng cách nhận ra điều xấu, chúng ta mới có 
thể biết được điều tốt; nhưng muốn nhận ra điều xấu cần phải có kinh 
nghiệm về điều xấu. 
 

VỊ TRÍ CỦA SỰ ĐAU KHỔ 
 

 Điều xấu cũng hữu dụng như phương tiện trừng phạt, đưa con người 
đến sự tốt lành. Vì điều xấu không hòa điệu với lực tiến hóa của Sự Sống 
Thiêng Liêng biểu lộ, do đó nó gây nên đau khổ. Đau khổ chính là sự rung 
động không hòa điệu. Kết quả là điều xấu ác không tránh khỏi hậu quả thống 
khổ, đó không phải một hình phạt độc đoán mà là sự cần thiết tự nhiên. Sự 
thống khổ làm cho con người có cảm giác bị đẩy lui khỏi nguyên nhân gây 
thống khổ; nó đưa con người tách rời khỏi những đặc tính không hòa điệu, 
huyên náo, và phân hóa.  
 Vạn vật đều được mang theo trong dòng sống thiêng liêng cao cả của 
vũ trụ. Nhưng một dòng xoáy hướng hạ quái dị, vô trật tự nổi lên, làm phân 
hóa những vật chất thô kệch để xây dựng nên công trình mới. Một dòng 
khác hướng thượng mang những người sống theo trật tự, tự hiến mình thành 
vận cụ của Thiên Luật, và chia xẻ sự trường tồn của nó như sự biểu lộ thiết 
yếu của cái Một Duy Nhất. 
 Hãy nhìn tất cả những hình thức xấu xa chung quanh với sự hiểu biết 
và lòng nhân ái, bạn sẽ thấy những khuyết điểm không thể tránh được. Do 
đó, khi thấy một linh hồn đang đeo đuổi theo sự suy đồi, xấu xa, bạn sẽ 
không cảm thấy tức giận, cố chấp hay ghét bỏ. Bạn biết linh hồn này đang 
cố gắng trong hoàn cảnh xấu, sẽ dần dần có được sức mạnh chiến thắng và 
vượt qua điều ác. 
 Cuối cùng bạn sẽ hiểu được đặc tính Thiêng Liêng trong vạn vật, tốt 
cũng như xấu; và bạn cũng hiểu được vì sao trong kinh diễn tả đức Krishna 
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là tính xấu của người cờ bạc, đồng thời cũng là sự trong sạch của người 
lương thiện. Vũ trụ chúng ta sẽ trở nên tràn đầy hy vọng, khi bạn nhận thấy 
tất cả đang hướng về sự toàn thiện. Điều tốt và điều xấu là hai sức mạnh liên 
kết để giải phóng linh hồn, một sức mạnh kéo nó lên trên, một sức mạnh 
khác làm tan vỡ mọi vật mà nó bám víu vào. 
 Điều mà tôi muốn hướng các bạn đến là: khi nhận ra những sự kiện 
trên, bạn sẽ thấy mục đích thật sự của con người là trở nên toàn thiện, là một 
với dòng Sống Thiêng Liêng đang trôi chảy bên trong. Đó là sự bắt đầu hiểu 
biết, bắt đầu nhận thức ý nghĩa của vũ trụ. Bạn sẽ bắt đầu sử dụng những 
điều được xem là xấu, trong việc loại trừ mọi sự vật trói buộc bạn vào khía 
cạnh tạm bợ của thiên nhiên, đo đó bạn sẽ chấp nhận đau khổ như một sự trợ 
giúp thật sự. 
 Đau khổ có phải là điều xấu không? Dĩ nhiên đau khổ không phải là 
cảm giác thích thú, nhưng nó không phải là điều xấu. Vì nó là một điều kiện 
để đạt sự toàn thiện, không có nó, không thể có sự toàn thiện. Vì sao? Vì sự 
phát triển phải trở nên ý thức đối với ta, phải là sự phát triển dần dần của tư 
tưởng bên trong ta. Tiến trình phát triển này xảy ra như thế nào? Khi ra 
ngoại cảnh, tiến đến một vật hấp dẫn ta, dĩ nhiên ban đầu ta chỉ tìm sự thỏa 
mãn. Nhưng không thể có sự thỏa mãn lâu dài đến từ bên ngoài; nói khác đi, 
không sự vật nào bên ngoài có thể đem lại sự hài lòng vĩnh viễn cho linh 
hồn. 
 Linh hồn được ví như người điều khiển xe ngựa, đứng trong cái xe 
của thể xác, sử dụng cái trí như là dây cương để kiềm chế những con ngựa 
của giác quan. Khi những con ngựa của giác quan chạy nhanh, mang theo 
linh hồn đến sự vật ham muốn, làm sao linh hồn biết được những sự vật này 
không phải là điều mà nó ham muốn thật sự? Làm thế nào linh hồn mất đi sự 
ham muốn đối với những sự vật bên ngoài, vốn không bao giờ làm nó thỏa 
mãn? Làm thế nào nó biết được chỉ có một con đường tiến đến hạnh phúc 
chân thật là quay trở về bên trong, tìm Thượng Đế nội tâm? 
 Linh hồn chỉ đi đúng hướng khi nó thấy mọi sự vật không phải 
Thượng Đế đều phải mất đi, và khi mất đi, chúng gây đau khổ. Bạn chỉ có 
thể loại trừ sự ham muốn thỏa mãn những giác quan, khi khám phá ra thú 
vui cảm giác rất tạm bợ. Đeo đuổi quá xa theo dục lạc sẽ đưa đến sự nhàm 
chán, ghê tởm và đau khổ; vì thế con người chỉ đạt được minh triết và tự do 
khi loại trừ hết mọi ham muốn thú vui cảm giác. Thí dụ, sau khi thỏa mãn tối 
đa vị giác bằng những thực phẩm ngon miệng, con người cảm thấy    nhàm 
chán, họ nhận thấy theo đuổi ham muốn giác quan là không thông minh, do 
đó họ chọn điều gì trường tồn hơn, và sự ham muốn bị nhổ tận gốc rễ. 

Bạn không thể thuyết phục người khác, trừ phi chính họ có kinh 
nghiệm theo đuổi những ham muốn thấp hèn và nhận lấy hậu quả của nó. Lý 
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lẽ và biện luận không lay chuyển được họ. Sau khi thoả mãn tối đa vị giác, 
người tham ăn cảm thấy khó chịu trong cơ thể; nếu tiếp tục tham ăn, dần dần 
sinh ra bệnh hoạn, và không tránh khỏi đau khổ. Từ đó họ không còn ham 
muốn thỏa mãn tính háu ăn, và bắt đầu tiến trình dài nhổ bỏ tận gốc tính ham 
ăn.  

Đó là phương pháp duy nhất diệt trừ tận gốc sự ham muốn. Bạn chỉ có 
thể từ bỏ sự ham muốn bằng cách nhận thức dần dần qua kinh nghiệm, để 
biết rằng thỏa mãn mọi ham muốn thấp hèn là nguồn gốc của đau khổ. Sự 
phá hủy của dục vọng không do từ bên ngoài, mà là ý muốn từ bên trong, và 
điều này đem lại đau khổ. Như thế, tuy đau khổ thường bị cho là điều xấu, 
nhưng trái lại là một điều tốt lành để con người xa lánh những gì tạm bợ, và 
chú trọng đến sự trường tồn. Vì chỉ bằng sự đau khổ, con người mới có thể 
học được; chỉ bằng sự nhờm gớm những thú vui vật chất, con người mới có 
nguyện vọng tinh thần để cuối cùng hướng đến Chân Lý Thiêng Liêng. 

Vấn đề này dễ gây hiểu lầm và nguy hiểm. Nên nhớ, giai đoạn thỏa 
mãn ham muốn vừa được miêu tả, là giai đoạn của linh hồn non trẻ. Đó là 
giai đoạn của ký ức thời xa xưa, con người từng theo đuổi thỏa mãn dục 
vọng và đau khổ, đến khi tiếng nói lương tri báo động bản chất thấp hèn về 
mối nguy hiểm của sự nuông chiều theo dục vọng. Khi đã có đầy đủ kinh 
nghiệm, và được báo động từ linh hồn, nếu con người còn đeo đuổi theo dục 
vọng thì thật là điên rồ. 

Thỏa mãn dục vọng thuộc về giai đoạn của người bị lôi cuốn theo sự 
hấp dẫn bên ngoài, mà không dừng lại, không thắc mắc, nghi ngờ; và sau khi 
thỏa mãn họ cũng không biết hối tiếc, hổ thẹn, ăn năn. Khi gặp trường hợp 
tương tự, ký ức của linh hồn cho thấy lại kinh nghiệm đau khổ cũ. Nếu 
người ấy lại nuông chiều theo dục vọng, niềm đau khổ của sự ăn năn được 
cộng thêm vào đau khổ của sự thỏa mãn hiện tại. 

Những bài học đó làm con người tiến bộ, cuối cùng trở nên minh triết 
và từ chối thú vui tạm bợ để khỏi đau khổ trong tương lai. Con người bắt 
đầu để cho dục vọng chết dần mòn bằng cách từ chối nuôi dưỡng nó. Bằng 
cách quán xét về đau khổ do sự thỏa mãn dục vọng đem lại, ta cắt đứt nguồn 
gốc của dục vọng bằng thanh guơm trí tuệ. 

Ngoại trừ những người còn thấp kém nhiều thú tính, tất cả mọi người 
trung bình đều đã tiến đến giai đoạn nghe được tiếng nói của lương tâm, nên 
mọi người phải hợp tác một cách có ý thức với sự tiến hóa hướng thượng, từ 
đó thoát khỏi vũng lầy vật chất để tiến đến sự sống tinh thần. 

 
HÀNH ĐỘNG KHÔNG MONG CẦU 
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Làm sao có thể cắt đứt mọi ràng buộc? Sự ràng buộc được cắt đứt bởi 
kinh nghiệm không thể tránh như đã nói ở trên, từ đời này qua đời khác, 
kinh nghiệm dạy linh hồn bản chất của vũ trụ mà nó là một thành phần. Ham 
muốn là mãnh lực trói buộc, khi nào còn ham muốn, chúng ta vẫn còn phải 
tái sinh. Chúng ta bị kéo trở lại do ham muốn tốt cũng như ham muốn xấu; 
ham muốn hạnh phúc trong niềm tin tôn giáo cũng như ham muốn những 
thú vui thế tục, ham muốn được ca tụng cũng như ham muốn được thương 
yêu, được kiến thức…Linh hồn có thể ham muốn đạt được đặc tính cao quí, 
nhưng đó cũng là ham muốn kết quả, và nó sẽ trói buộc con người vào nơi 
có những điều kiện giống như kết quả mong muốn. 

Như thế, muốn loại trừ nhân quả, chúng ta phải loại trừ ham muốn. 
Chúng ta không cần ngưng hành động, mà phải hành động không ham 
muốn, cố gắng làm tất cả những công việc cần thiết mà dửng dưng với kết 
quả. Đó là sự từ bỏ ham muốn chứ không phải từ bỏ hành động; giống như 
lý tưởng của tu sĩ khổ hạnh thật sự, người từ bỏ, một đạo sĩ yoga chính 
thống. Không phải người từ bỏ vật chất bên ngoài, và khoác vào chiếc áo 
vàng của người tu, mặt trét đầy tro, mà là người đã chặt đứt mọi trói buộc 
của dục vọng. Đối với những người phải hành động vì đó là bổn phận, họ 
dửng dưng đối với kết quả, đó là những người phụng sự của Thượng Đế ở 
thế gian. Họ làm mọi công việc, không phải để được lợi ích riêng tư, mà để 
bù đắp điều gì còn thiếu sót trong thế gian. 

Những người minh triết nhận thấy bánh xe của sự sống phải xoay 
chuyển, và họ dự phần vào sự xoay chuyển đó, không phải để nhận được 
điều gì, mà chỉ để giúp cho Sự Sống Thiêng Liêng vận hành theo Thiên Ý. 
Họ làm tròn phận sự mà không mong cầu kết quả; họ quay bánh xe mà 
không màng để ý nó sẽ mang đến hạnh phúc hay đau khổ, khen hay chê, nổi 
tiếng hay bị sỉ nhục, trí tuệ hay ngu muội. Họ nhận thức đó chỉ là bổn phận 
của họ cộng tác với Thượng Đế trong sự biểu lộ. Họ tự đồng hóa với 
Thượng Đế trong tiến trình xoay chuyển bánh xe sự sống.  

Người như thế là một với đức Krishna, Ngài tuyên bố rằng không có 
gì để Ngài sở hữu ở thiên đàng hay ở thế gian, nhưng nếu Ngài ngưng hành 
động, mọi sự vật đều bị ngưng trệ. Thế nên, người sùng kính hành động 
không phải để đạt được điều gì, mà là để mục đích thiêng liêng có thể thực 
hiện. Họ hiến dâng mọi hành động như sự hy sinh cho Thượng Đế mà không 
màng đến kết quả của sự hy sinh, vì kết quả nằm ở chân Thượng Đế, không 
ở trong tim của người mộ đạo. 

Hành giả yogi như thế không tạo nghiệp quả, vì họ không ham muốn; 
họ không tạo ra sự nối kết trói buộc họ vào thế gian. Tinh thần họ tự do, mặc 
dù họ hành động ở khắp mọi nơi. Dù được sinh trong môi trường trí thức 
hay tôn giáo, đời sống người ấy cũng như một bàn thờ, và ngọn lửa cháy 
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trên bàn thờ ấy là ngọn lửa sùng kính và trí tuệ. Mỗi hành động của họ được 
ném vào lửa và tiêu tan, biến thành làn khói của sự hy sinh, không để lại trên 
bàn thờ một dấu vết, ngoại trừ chất dầu của trí tuệ và ngọn lửa của tình 
thương. 

Đề tài này thật sâu rộng, tôi chỉ phác họa sơ lược những đường hướng 
mà theo đó bạn có thể nghiên cứu thêm về vấn đề cổ xưa này. Những điều 
gợi ý này may ra có thể giúp các bạn thấy rõ hơn nguyên nhân hiện tồn của 
sự đau khổ và sự bất toàn. Chúng ta đã thấy điều xấu khởi đầu trong giới hạn 
và chỉ là tương đối, và điều mà chúng ta gọi là xấu thường chỉ là tấm màn 
che phủ lên một sự tốt lành trong tương lai. Chúng ta đã thấy vài hành động 
được xem là xấu ở những người đã phát triển, nhưng không xấu chút nào ở 
những loài kém tiến hóa. Làm thế nào sử dụng điều xấu để làm cho ta được 
hoàn hảo hơn. Ta cũng biết khi sự ham muốn còn duy trì trong tâm, nó sẽ  
kéo ta trở lại thế gian; và ta tiến lên bằng cách thanh lọc hóa dục vọng và 
đồng hóa với Đấng Tạo Tác Thiêng Liêng. Ta thoát khỏi sự xấu và mọi 
xiềng xích trói buộc linh hồn để cuối cùng trở nên bàn thờ, từ đó làn khói 
của sự hy sinh liên tục bay về với Vĩnh cửu. 

Đời sống đó mới thực sự đáng sống, sự bình an trải dài theo đường đi. 
Chỉ người yogi chính thống mới nhận thức được sự sống ấy. Hãy so sánh đời 
sống này với đời sống đầy bất mãn, tranh chấp, của người còn ham muốn vật 
chất thế gian. Hãy quan sát những người chung quanh bạn, nhìn vẻ mặt lo 
lắng, ham muốn, đầy ắp những vấn đề không được vừa ý. Bạn sẽ thấy trái 
tim họ bị đục khoét vì đau khổ, bị khô héo vì những tai họa, phiền muộn, hy 
vọng và sợ hãi; họ bị ném tung như một quả cầu và thường trở nên tàn tạ. 

Kế đó, bạn hãy nhận ra thế nào là chân phúc của Thượng Đế? Chân 
phúc vì có sự hòa hợp, vì vắng bặt sự ham muốn, vì trí tuệ vĩnh cửu mà 
không điều tạm bợ nào có thể làm nó xáo trộn. Linh hồn sẽ tìm được hy 
vọng và bình an nếu nó gắn bó với Thượng Đế. Có thể nào Ngài từ chối ban 
hy vọng và bình an cho linh hồn quay về nguồn cội? Bạn là Thượng Đế, 
không có gì làm thay đổi được điều đó. 

Xác thân không phải là linh hồn. Bệnh tật có thể làm suy yếu xác 
thân, tai nạn có thể làm hư hại nó, sự chết có thể cướp mất nó; nhưng linh 
hồn vẫn tồn tại nguyên vẹn. Bạn có thể tiêu diệt hạ trí, tình trạng cá nhân có 
thể thay đổi, nhưng bạn không mất gì cả, cái “Tôi” không bao giờ thay đổi. 
Sự phân chia giữa những thể có thể xảy ra, nhưng không ảnh hưởng gì đến 
sự duy nhất bên trong. Bất cứ sự thay đổi bên ngoài nào cũng không thể gây 
khốn khó, tuyệt vọng cho linh hồn. Nó như tảng đá, đứng vững giữa sóng 
biển dâng cao. Những làn sóng của vận xấu sôi sục vây phủ chung quanh nó, 
va chạm vào nó rồi tự bể tan thành bọt nước và rơi xuống như những tràng 
hoa tuyết duới chân và làm tăng thêm vẻ đẹp cho nó. 



 101 

Đó là linh hồn tự đồng hóa với Cái Duy Nhất, do trí tuệ và lòng tôn 
sùng đã cởi bỏ mọi thứ tạm bợ và tự xác định theo thiêng liêng. Ai cũng có 
thể đạt đến mục đích đó, nếu biết cách sử dụng điều xấu trong vũ trụ.   
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12 
 

NẾP SỐNG ĐỆ TỬ 
 

 Nhiều kinh sách Đông Phương có đề cập đến những đặc tính cần thiết 
cho người đệ tử. Những đặc tính này được thế giới Tây Phương biết đến qua 
sách vở Thông Thiên Học. Có người đã dùng những đặc tính này với tinh 
thần khác hẳn, sử dụng nó để chỉ trích kẻ khác hơn là để làm qui luật tự huấn 
luyện. Người ta nói rằng những người đó “dùng bánh mì làm hòn đá ném kẻ 
thù.” Những điều trước đây được giữ kín, nay được truyền bá sang Tây 
Phương và bị lạm dụng, làm nảy sinh nghi vấn về tính cách hợp lý của sự 
truyền bá đó. 
 Bà H. P. Blavatsky, vị thầy vĩ đại của chúng ta, rất đau buồn vì những 
người sử dụng những lời dạy về đặc tính cần thiết của người đệ tử, như khí 
giới để tấn công, thay vì như định hướng để noi theo. Những người ấy hỏi: 
tại sao một người hút thuốc, hay nổi nóng, không tự chủ, lại được thu nhận 
làm đệ tử, trong khi (họ không nói ra, nhưng ám chỉ) nhiều người rất đáng 
kính, có đầy đủ đức hạnh, không bao giờ vi phạm tập tục và có thái độ mẫu 
mực, lại không được thu nhận?  
Người có đọc kỹ những bức thư của các vị Chân Sư, có lúc rất ngạc nhiên vì 
quan niệm của những vị Chân Sư; các Ngài xét đoán người và sự vật khác 
hẳn với giá trị mà người đời đặt ra. Các Ngài nhận xét về tầm quan trọng của 
sự vật hoàn toàn khác với chúng ta, và chú ý đến những vấn đề mà chúng ta 
không để ý đến. Sự xét đoán đáng ngạc nhiên của các Ngài dạy cho con 
người bài học thận trọng trong việc nghĩ về người khác, và hiểu rõ minh triết 
trong câu: “Không xét đoán, bạn sẽ không bị xét đoán.” Xét đoán mà không 
dựa vào tất cả mọi phương diện, không hiểu biết về những nguyên nhân phát 
sinh hành động, chỉ dựa vào những biểu hiện nông cạn bên ngoài, bỏ quên 
động lực bên trong, là sự xét đoán phiến diện vô giá trị. Với lòng công chính 
và sự hiểu biết, người xét đoán đáng bị kết án hơn là nạn nhân; và đó là sự 
thật rõ ràng đối với những lời phê bình mà họ gán cho bà H. P. Blavatsky. 
Chúng ta cần biết rõ ý nghĩa của từ “đệ tử” và “điểm đạo đồ” (disciple & 
initiate) và tại sao bà phải giữ địa vị một đệ tử và một điểm đạo đồ, mặc dù 
những lời chỉ trích đổ dồn vào bà. 
 

ĐỊNH NGHĨA ĐỆ TỬ 
 

 “Đệ tử” là tên gọi được dùng trong những môn phái huyền bí, dành 
cho người đang trên đường đạo dự bị, đuợc công nhận và dìu dắt bởi một vị 
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Chân Sư. Từ ngữ xác định một sự kiện, chứ không phải một giai đoạn tinh 
thần đặc biệt, nó không chứng tỏ sự tiến hóa cao của tinh thần. Điều này 
được thấy rõ trong câu chuyện truyền thống của đức Jesus và các đệ tử của 
Ngài: họ cãi nhau về cấp bậc; họ chạy xa khi Thầy bị tấn công; một người 
trong họ từ chối Ngài và chối bỏ lời thề, sau đó phản bội Ngài.  
 Hơn nữa, để xét đoán đúng đắn hành động một người, không những 
chúng ta phải tìm hiểu quá khứ của người đó để biết nguồn gốc phát sinh ra 
hành động, mà còn phải biết những gì vừa mới xảy ra, từ đó phát xuất hành 
động. Có người chỉ hành động sai, sau một phấn đấu tuyệt vọng mà họ đã 
dùng tất cả sức lực để chống chọi. Nếu nhìn bề ngoài ta chỉ thấy sự thất bại 
của họ, mà không thấy được sự phấn đấu bên trong. Nhưng người phấn đấu 
vẫn đạt được lợi ích từ những cố gắng trước khi bị thất bại, và họ trở nên 
mạnh mẽ, cao quí và sẵn sàng để đối phó với sự việc hơn. Người như thế đã 
phát triển sức mạnh, dễ dàng vượt qua sự khó khăn xảy đến lần sau. Khác 
với người có lối nhìn phiến diện, người nhìn sự việc một cách toàn thể sẽ 
thấy kẻ bị người đời chỉ trích là thất bại, đã thật sự đứng dậy, đã thắng và đạt 
được năng lực bảo đảm cho chiến thắng tối hậu. 
 Đó là những đệ tử dự bị, họ là thí sinh chuẩn bị cho sự điểm đạo. Tình 
trạng của họ khác hẳn với những người chung quanh ở ngoài đời. Họ là 
người thề nguyện phụng sự cho Ánh Sáng, và như thế, họ cũng được xếp 
vào hàng ngũ những người đối nghịch với lực lượng Bóng Tối. Hạnh phúc 
của họ thanh cao, và thống khổ của họ sâu sắc hơn người bình thường. Họ 
gọi lửa xuống từ thiên đàng; họ sẽ trở nên tốt lành nếu bị cháy xém mà 
không thối lui. Họ cũng trở nên cao cả hơn nếu họ có thể đối diện thế giới vô 
cảm, với sự điềm tĩnh, mặc dù bị cháy phỏng. 
 

NHŨNG TIÊU CHUẨN ĐỂ ĐƯỢC ĐIỂM ĐẠO 
 

 Người đệ tử cần phải có những đặc tính nào để được điểm đạo? Đệ tử 
không bị đòi hỏi phải có tất cả những đặc tính một cách hoàn hảo, nhưng ít 
nhất cũng phải đạt được một số phần trăm, trước khi cánh cửa mở ra chấp 
nhận họ; và đệ tử được xét đoán dựa theo toàn diện con người. Một số đệ tử 
có nhiều đức tính phát triển rất cao, nhưng lại có một số ít đức tính cần thiết 
đặc biệt dưới mức trung bình, cho nên không có lợi điểm. Những đệ tử khác, 
mọi đức tính đều trên trung bình, và những đức tính cần thiết đặc biệt phát 
triển cao, những người này có lợi điểm hơn.  

Một thí sinh có thể rất thông minh, can đảm, với lòng hy sinh hiếm có, 
và tâm trong sạch, không tì vết, nhưng thiếu vài đức tính đặc biệt cần thiết, 
sẽ không thành công. Nếu một người không phân biệt được giữa sự chân và 
sự giả, ham mê những thú vui thế tục, không kiểm soát được lời nói và tư 
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tưởng, không nhẫn nại, không chân thành, không độ lượng, không khát vọng 
giải thoát, người ấy không thể vào cửa đạo. Có thể sau khi qua bên kia cánh 
cửa, những đức tính sẽ được phát triển hoàn hảo, và đó là công việc của 
người được điểm đạo. 

Đến một lúc nào đó, tất cả đức tính cần phải được phát triển, và sự 
phát triển càng sớm càng tốt. Trên đường đạo, mỗi nhược điểm còn sót lại 
của đệ tử điểm đạo, tạo nên một lợi thế cho quyền lực trong bóng tối; những 
huynh đệ trong bóng tối này luôn luôn tìm kiếm những kẽ hở trên giáp sắt 
những chiến sĩ của Ánh Sáng. Do đó người đệ tử khi chưa điểm đạo phải cố 
gắng hết sức để đạt được những đức tính cần thiết. Có một câu chuyện ngụ ý 
nói về một linh hồn được mang lên thiên đàng trong cơn bão tố, khi trở về, 
người ấy dành trọn kiếp sống cho việc phát triển thêm những đức tính thiếu 
sót. 

Cối xay của Thượng Đế tuy chậm chạp, 
Nhưng bột được xay ra rất nhuyễn; 
Ngài chờ đợi một cách kiên nhẫn, 

Tất cả bột được xay ra đúng như ý Ngài. 
 Những vị điểm đạo cao cả, nhưng còn thiếu sót vài phần nhỏ chưa 
hoàn thiện, phải sinh trở lại thế gian để sống và phát triển hoàn hảo những 
đức tính thiếu sót. Nếu có cơ hội gặp một người như thế, bạn nên sáng suốt 
chọn lựa học hỏi những điều tốt nhất của họ, thay vì dùng những tính xấu 
còn lại của họ để biện bạch cho những khuyết điểm của chính mình. 
 

H. P. BLAVATSKY 
 

 Đầu tiên, những người phê bình chống lại bà H. P. Blavatsky nhắm 
vào việc bà hút thuốc. Nhưng hút thuốc không phải là một tội ác chống lại 
Đức Thánh Linh; dùng nó để hạ thấp giá trị một vị thầy cao cả là một tội ác 
hơn việc hút thuốc. 
 Có nhiều người khác chỉ trích tính hay nổi giận của bà, thật ra tính tha 
thứ của những người này chưa bằng một phần ngàn của bà. Chỉ một số ít 
người có thể chịu đựng nổi một tuần lễ sự căng thẳng mà bà phải gánh chịu 
năm này qua năm khác; do lực lượng trong bóng tối luôn tấn công bà, cố làm 
bà ngã quỵ, vì sự gục ngã của bà có nghĩa là sự thất bại của phong trào tâm 
linh cao cả mà bà là người cầm đầu. Từ khi lãnh trọng trách, đầu óc bà bị 
căng thẳng tột độ; những chỉ trích độc ác, tàn nhẫn và mưu kế tinh xảo của 
những Huynh Đệ Trong Bóng Tối như những cây kim đâm vào bà, đến nỗi 
có lúc bà nghĩ rằng tốt hơn nên để cho thân xác nổ tung. Đôi khi bà buông 
thả cho những dây thần kinh đang bị xáo trộn tự biểu lộ sự tức giận, hơn là 
kềm giữ nghiêm nhặt cơ thể để cho nó bị suy nhược do sự căng thẳng. Bà 
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phải sống triền miên trong tình trạng nguy hiểm, những dây thần kinh bị 
căng thẳng và não bộ bị suy nhược, do đó có những lúc bà phải xả ra. Thật là 
sai lầm nếu chúng ta chỉ trích một người như thế, vì người ấy chịu đau khổ 
để đem lại lợi ích cho chúng ta. 
 Có người chỉ trích bà thiếu sự tự kiểm soát. Với những lý do nêu trên, 
đôi khi bên ngoài cho thấy bà thiếu sự tự kiểm soát, nhưng không bao giờ ở 
bên trong. Không khi nào trong nội tâm bà bị lay động, mặc dù bên ngoài 
đầy bão tố. Những người bình thường có thể nói chúng ta biện hộ cho những 
cơn nổi giận quá đáng của bà. Hãy để những người đó đứng vào địa vị của 
bà, tức trở nên một người phi thường, biết đâu hành động của họ còn tệ hơn 
nhiều. 
 H. P. Blavatsky là một trong những nhân vật vĩ đại, vô giá, phẩm chất 
của những vị này giá trị hơn một ngàn lần bản tính không hoàn hảo tạm thời 
của họ. Bà có tính can đảm phi thường, nghị lực dũng mãnh, chịu đựng đau 
khổ về thể xác lẫn tinh thần, sùng kính sâu đậm đối với Chân Sư mà bà 
phụng sự; những phẩm chất trác tuyệt này kết hợp với khả năng tâm linh cao 
cả, và  một cơ thể mạnh mẽ với những dây thần kinh rắn chắc như thép mà 
bà đặt trên bàn thờ của sự hy sinh; những ưu điểm này nếu đặt trên đòn cân 
thì những nhược điểm khác nhẹ như bụi bậm. Vì thế, Chân Sư rất vui lòng 
chọn một chiến sĩ như bà, dù bà có vài đặc tính chưa hoàn hảo. 
 Chúng ta tôn sùng mặt trời vì nó sáng chói, chớ không vì những tì vết 
của nó. Người minh triết chỉ thấy hình ảnh oai hùng như ánh sáng mặt trời 
của bà H. P. Blavatsky, chớ không thấy những tì vết. Còn những người toàn 
thể đầy tì vết, chỉ có chút ít ánh sáng, không thể tự nâng lên đến trình độ của 
bà lại chỉ trích bà. Thật là khờ dại cho những người chỉ có chút ít đức hạnh, 
chỉ trích gay gắt những vị cao cả đến với thế gian. 
 Đồng ý với Thánh Catherine of  Sienna, tôi cảm thấy rằng tình thương 
sâu đậm đối với người tiến hóa cao hơn chúng ta, dù chỉ cao hơn một ít, là 
một trong những phương pháp tự rèn luyện tốt nhất để đạt tới tình thương 
cao cả của Cái Ngã Tối Thượng. Việc tôn sùng anh hùng cũng có thể nguy 
hiểm, nhưng nó ít nguy hiểm hơn, ít bóp nghẹt sự sống tinh thần hơn sự chỉ 
trích lạnh lùng và cố tình hạ thấp giá trị người khác. Tôi cũng đồng ý với 
Giordano Bruno, người sùng bái anh hùng, rằng tốt hơn nên cố gắng tiến lên 
cao và bị thất bại, còn hơn là không bao giờ thử.  
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13 
 

SỰ HOÀN HẢO CỦA NHÂN LOẠI 
 

 Trong cuộc tiến hóa của nhân loại, có một giai đoạn xảy ra ngay trước 
mục đích mà nhân loại nhắm đến. Những người trải qua giai đoạn này, 
không còn gì phải thực hiện với tính cách con người. Họ đã trở nên toàn 
thiện; đã chấm dứt giai đoạn làm người. 
 Những tôn giáo lớn gọi những người đã đạt được sự toàn thiện này 
với những tên khác nhau, nhưng dù tên gọi là gì cũng chứa cùng một ý 
tưởng. Mithra, Osiris, Krishna, Buddha, Christ: tất cả đều là biểu tượng cho 
người toàn thiện. Những bậc cao cả này không thuộc vào một tôn giáo, một 
quốc gia, một gia đình đặc biệt nào. Các vị không thể bị ngộp trong bao giấy 
của bất cứ một tín ngưỡng nào; ở bất cứ nơi đâu, các vị cũng cao quí nhất, lý 
tưởng nhất. Mọi tôn giáo đều công bố về họ; mọi tín ngưỡng dùng họ để 
biện minh cho tôn chỉ mình; họ là lý tưởng cho mọi người cố gắng noi theo. 
Mỗi tôn giáo làm tròn sứ mạng của nó theo con đường mà các Ngài chỉ dạy. 
 Danh từ Christ, được dùng chỉ cho một Vị Toàn Thiện đối với tất cả 
tín đồ Cơ Đốc Giáo, là một từ chỉ trạng thái, hơn là tên của một nhân vật. 
Cơ Đốc Giáo dạy: “Christ bên trong bạn, niềm tin vinh quang.” Tất cả chúng 
ta trên con đường dài tiến hóa sẽ đạt được trạng thái Christ, sau cuộc hành 
hương qua nhiều thế kỷ. Ở Tây Phương, danh từ Christ được dùng cho một 
người đặc biệt, đó là một trong các Con của Thượng Đế, vị này đã đến được 
mục đích cuối cùng của nhân loại. Từ “Christ” luôn luôn có ý chỉ một trạng 
thái; mỗi người phải tiến đến trạng thái đó “Đến khi Christ xuất hiện bên 
trong bạn.” Trong Phật giáo cũng có cùng ý tưởng như thế: “Hãy nhìn vào 
bên trong bạn, bạn chính là Phật.” 
 Như người muốn trở thành nhạc sĩ, phải lắng nghe những tác phẩm 
âm nhạc kiệt tác, và cuốn hút vào những âm điệu trác tuyệt của các nhạc sư, 
chúng ta phải để tim suy tư và hướng mắt nhìn lên những dãy núi, nơi mà 
những Vị Toàn Thiện của giống dân chúng ta trú ngụ. Hiện tại chúng ta như 
thế nào, trước kia các vị cũng như thế ấy; hiện tại các vị như thế nào, tương 
lai chúng ta sẽ như thế ấy. Tất cả các con của con người đều có thể thực hiện 
những gì mà Con của Người đã thành tựu. Chúng ta nhận thấy ở những vị ấy 
lời hứa hẹn cho sự khải hoàn của chúng ta; sự phát triển trong chúng ta 
những đặc tính thiêng liêng như các Ngài chỉ là vấn đề tiến hóa. 
 Đôi lúc tôi chia sự tiến hóa bên trong thành ba giai đoạn: tiềm luân lý, 
luân lý và siêu luân lý. Trong giai đoạn “tiềm luân lý”, không có sự phân 
biệt giữa đúng và sai, con người chiều theo ham muốn mà không nghi ngờ, 
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không do dự. Trong giai đoạn “luân lý”, con người phân biệt được giữa đúng 
và sai, càng ngày càng quyết tâm và phấn đấu tuân theo qui luật hơn. Trong 
giai đoạn “siêu luân lý”, con người vượt qua những qui luật bên ngoài, vì 
bản chất thiêng liêng điều khiển những vận cụ của nó. 
 Trong trạng thái luân lý, qui luật được xem như rào cản chính đáng, 
phương cách chế ngự hữu ích. “Hãy làm điều này, hãy tránh làm điều kia.” 
Con người phải phấn đấu để vâng lời, và luôn luôn có sự xung đột giữa bản 
chất cao và bản chất thấp. Trong tình trạng “siêu luân lý”, sự sống thiêng 
liêng biểu lộ một cách tự nhiên, không cần sự hướng dẫn từ bên ngoài. 
Chúng ta thương, không phải vì chúng ta phải thương, mà chỉ vì chúng ta là 
Tình Thương. Về hành động, một vị thánh Cơ Đốc Giáo có nói: “Chúng ta 
hành động, không phải theo giới luật thế tục, mà chỉ vì năng lực của sự sống 
vô tận.” Khi tất cả năng lực của chúng ta hướng về điều Tốt như kim nam 
châm luôn quay về phương bắc, chúng ta vượt qua luân lý. Khi đó không 
còn trận chiến, vì chúng ta đã dành được chiến thắng; trong khải hoàn, 
chúng ta đạt được Christ hoàn hảo, chủ tể của sự sống và sự chết. 
 

ĐIỂM ĐẠO LẦN THỨ NHẤT 
 

 Có bốn cấp bậc phát triển ở giữa người hoàn toàn tốt và bậc Thầy đã 
chiến thắng. Mỗi cấp độ đạt được bằng một cuộc điểm đạo, trong suốt những 
cấp độ tiến hóa này, tâm thức tăng trưởng và đạt đến những giới hạn áp đặt 
bởi cơ thể con người. 
  Con người đạt đến giai đoạn sự sống Christ, sự sống Phật, bằng cuộc 
điểm đạo đầu tiên trong số những cuộc điểm đạo cao cả. Trong cuộc điểm 
đạo này, người được điểm đạo như “một đứa trẻ nhỏ, một em bé”; con người 
phải “lấy trở lại trạng thái trẻ thơ mà họ đã đánh mất” và “hãy trở thành một 
đứa trẻ thơ để được vào cõi trời.” Xuyên qua cánh cửa đó, con người được 
sinh trong sự sống Christ, và đặt chân lên “con đường của Thập Tự Giá,” từ 
đó tiến lên xuyên qua những cánh cửa kế tiếp của con Đường Đạo. Ở cuối 
con đường, người ấy được giải thoát khỏi sự sống giới hạn, khỏi mọi ràng 
buộc, và chết đi với sự tạm thời để sống trong vĩnh cửu. Người được điểm 
đạo trở nên ý thức sự sống thực tại thay vì hình thể. 

Trong Cơ Đốc Giáo, giai đoạn tiến hóa đầu tiên này được xem như 
mở cửa cho mọi tín đồ Cơ Đốc Giáo. Thánh Paul đã nói về Christ có thể 
được sinh ra, cho thấy chứng cớ của sự kiện này. Có đủ bằng chứng cho thấy  
ý tưởng của Cơ Đốc Giáo về giai đoạn Christ là một trạng thái nội tâm, giai 
đoạn cuối trong sự tiến hóa của mỗi tín đồ. Tín đồ Cơ Đốc Giáo cần phải 
nhận thức điều này, và không nên xem cuộc đời người đạo đồ đạt đến sự 
hoàn hảo là do từ bên ngoài. Sự sinh ra của Christ trong mỗi linh hồn tín đồ 
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Cơ Đốc Giáo là một phần trong giáo lý chính thống, và là mục đích của giáo 
lý đạo này. Nếu giáo lý bí nhiệm này bị loại khỏi Cơ Đốc Giáo, đạo này sẽ 
không thể nâng cao những người thực hành nó đến thiêng liêng. 

Cuộc điểm đạo đầu tiên trong các cuộc điểm đạo lớn là  sự sinh ra của 
đấng Christ, của Đức Phật trong tâm thức con người, đó là siêu việt hóa tâm 
thức của cái Tôi và loại bỏ  những giới hạn. Sự thay đổi mà vị đuợc điểm 
đạo kinh nghiệm là sự thức tỉnh của tâm thức ở cõi tinh thần; ở cõi này tâm 
thức tự đồng hóa với sự sống, và ngưng đồng hóa với hình thể trong đó sự 
sống tạm thời bị giam cầm. Đặc tính của sự thức tỉnh này là cảm giác bành 
trướng rộng rãi ra khỏi những giới hạn bình thường. Vị ấy nhận thức cái Ngã 
thiêng liêng và uy lực, đó là sự sống, không phải hình thể, hạnh phúc viên 
mãn, không chen lẫn tì vết đau khổ. 

Cường độ sự sống tăng cao theo sự biến mất những giới hạn, sự sống 
dường như tuôn tràn vào từ mọi hướng, vui thích với sự tháo bỏ những rào 
cản. Cảm giác thực tại rất sáng chói làm cho mọi sự sống còn ẩn náu trong 
hình thể giống như sự chết, và ánh sáng thế gian giống như bóng tối. Sự nở 
rộng quá tuyệt diệu này làm cho tâm thức cảm thấy như trước đây nó chưa 
bao giờ biết chính nó, vì những gì được gọi là tâm thức trước đây, trở thành 
vô thức do sự hiện diện của sự sống được nâng cao tuyệt diệu này. 

Tâm thức cá biệt bắt đầu nẩy mầm từ giai đoạn con người còn non trẻ, 
nó luôn luôn phát triển, lớn lên, mở rộng ra trong giới hạn của hình thể. Nó 
nghĩ rằng nó là cái “Tôi” riêng rẽ, và thường xưng là “tôi” hay “của tôi.”  
Tâm thức cá biệt này thình lình cảm thấy tất cả mọi cái ngã khác như là cái 
Ngã duy nhất, mọi hình thể như là tài sản chung. Họ nhận thấy hình thể chỉ 
là dụng cụ cho họ sử dụng, trong khi tâm thức sống động là một với mọi sự 
sống. 

Vị được điểm đạo biết rõ ý nghĩa về sự duy nhất của nhân loại, và 
cảm thấy thế nào là sống trong mọi sự sống. Tâm thức này đưa đến niềm 
hạnh phúc to lớn, mà phản ảnh yếu ớt của nó xuống thế gian cũng đủ tạo 
cảm giác ngây ngất sâu đậm cho con người. Sự hợp nhất được nhận thức bởi 
người phát triển trí tuệ, và cũng bởi người phát triển tình thương, nó đuợc 
cảm nhận từ bên trong, chớ không phải từ bên ngoài. Nó không phải chỉ là 
một khái niệm, mà là sự sống. Câu chuyện về sự sinh ra của Christ trong 
chúng ta đã được nói đến từ thời xa xưa; tuy nhiên lời nói thuộc thế giới của 
hình thể không diễn đạt được hình ảnh ở thế giới của Sự Sống. 

Trẻ con phải phát triển hoàn toàn để trở thành người lớn. Chúng ta 
phải thực hiện nhiều công việc, chịu đựng nhiều mệt mỏi và đau khổ, xông 
pha vào nhiều cuộc tranh đấu, vượt qua nhiều trở ngại trước khi Christ sinh 
ra trong con người thơ ấu, yếu đuối, để đạt đến hình ảnh của Đấng Duy Nhất 
Hoàn Hảo. Trên đường đạo đầy gian nan khổ nhọc, người đệ tử phải đối 
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diện với những lời chế giễu, nghi ngờ, khinh khi; họ phải chịu đựng sự thống 
khổ vì bị bỏ rơi, khổ nạn của Thập Tự Giá, và bóng tối của nấm mồ. 

 
THỰC HÀNH SỰ DUY NHẤT 

 
Bằng sự thực hành liên tục, người đệ tử học cách đồng hóa tâm thức 

mình với tâm thức mọi người. Họ phải tập trung tâm thức của chính họ trong 
Sự Sống, chớ không trong hình thể, để có thể vượt ra bên ngoài “tà giáo của 
sự chia rẽ,” nó làm cho họ phân biệt với những người khác. Họ phải mở 
rộng tâm thức bằng cách thực tập hàng ngày, cho đến khi trạng thái mà họ 
đã kinh nghiệm được ở cuộc điểm đạo thứ nhất hiện diện trong lúc bình 
thường. 

Trong đời sống hàng ngày, người đệ tử phải cố gắng nhận ra tâm thức 
mình với tâm thức những người mà họ tiếp xúc. Họ cố gắng cảm giác, suy 
nghĩ, vui thích, và đau khổ như mọi người. Dần dần họ phát triển hoàn toàn 
lòng trắc ẩn, có thể rung động hòa điệu với những sợi dây khác của cây đàn 
thất huyền cầm nhân loại. Họ cũng phải học đáp ứng lại mọi cảm giác, dù 
cao hay thấp của người khác, như của chính họ. Họ phải học bài hạnh phúc 
cũng như đau khổ của kẻ khác, điều này chỉ có thể thực hiện được khi họ đã 
vượt khỏi cái ngã riêng rẽ, không đòi hỏi một điều gì riêng tư. 

Đến giai đoạn này, người đệ tử phải phấn đấu bỏ lại tất cả những gì 
thuộc cá nhân, và bước đi một mình, trần trụi, không bám víu bất cứ hình thể 
nào. Họ phải học luật của sự sống, từ đó phương diện Thiêng Liêng bên 
trong biểu lộ. Sự sống phát triển bằng cách tự tuôn ra ngoài xuyên qua hình 
thể, và được nuôi dưỡng bằng nguồn sống bất tận từ tâm vũ trụ. Sự sống 
tuôn tràn ra ngoài càng nhiều, nó càng nhận được năng lượng sống từ bên 
trong. Chỉ khi nào con người tiêu diệt triệt để bản chất thấp hèn, mới kinh 
nghiệm được sự sống trường cửu, và khi cá nhân chết đi thì mới có được sự 
sống viên mãn.   

 
CUỘC ĐIỂM ĐẠO THỨ NHÌ 

 
Sau sự phát triển tâm thức trong giai đoạn thứ nhất của đường đạo, 

phía trước người đệ tử là cánh cửa của cuộc điểm đạo thứ nhì, trong kinh 
sách Cơ Đốc Giáo được biểu tượng bằng Lễ Rửa Tội của đấng Christ. Khi 
ấy, họ đắm mình vào nước thống khổ của thế gian, trong giòng sông mà mọi 
người cứu thế đều phải rửa tội, một dòng nước mới của Sự Sống Thiêng 
Liêng chảy trên người họ. Tâm họ tự nhận mình là Con, mà sự sống của Cha 
diễn đạt đầy đủ trong nó. Họ cảm nhận được sự sống của chân thần từ Cha 
trên trời tuôn tràn vào tâm thức họ, và nhận thấy họ là một, chẳng những với 
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toàn thể nhân loại, mà còn với Cha trên thiên đàng. Họ nhận thức rằng họ 
sống ở thế gian chỉ để diễn đạt ý của Cha, họ là cơ quan biểu lộ của Ngài. 
Họ là Con, mọi người phải nghe theo, vì sự sống ẩn tàng trôi chảy từ họ. Họ 
đã trở thành con kênh để cho sự sống tiềm ẩn có thể đến được thế giới bên 
ngoài. Họ là những vị giáo sĩ của Thượng Đế Bí Nhiệm, đã vào được bên 
trong bức màn che và trở ra với nét mặt sáng chói vinh quang, phản ảnh của 
ánh sáng trong điện thờ. 

Những linh hồn tìm ánh sáng và sự sống vây quanh đệ tử, họ bị thu 
hút bởi sức mạnh bên trong của đệ tử và bởi Sự Sống Thiêng liêng biểu lộ 
trong “Con” được thừa nhận của Cha. Những linh hồn đói khát đến với họ 
và được cho bánh mì; những linh hồn bị bệnh tật, tội lỗi đến và được chữa 
lành bởi lời nói sống thực; những linh hồn mù lòa do vô minh đến và được 
soi sáng bởi sự minh triết. Đó là dấu hiệu của Christ trong chức vụ của họ, 
mà người bị bỏ rơi và nghèo khó, người khốn khổ và hạ tiện đến với họ mà 
không có cảm giác bị phân biệt. Những người bất hạnh này cảm thấy được 
thân ái tiếp nhận, không bao giờ bị xua đuổi, vì lòng tốt và tình thương từ 
người đệ tử tuôn tràn ra chung quanh. Người vô minh không nhận biết được 
những đấng Christ đang tiến hóa, nhưng vẫn cảm thấy năng lực trong họ 
được nâng cao, một sự sống đầy sinh khí, và trong bầu không khí gần gũi 
với đệ tử , họ hít thở với một sức mạnh mới, một hy vọng mới.   

 
CUỘC ĐIỂM ĐẠO THỨ BA VÀ THỨ TƯ 

 
Bây giờ, trước mặt đệ tử  là cánh cửa thứ ba, đón nhận họ vào một 

giai đoạn tiến hóa khác, và họ có một khoảng thời gian ngắn bình an, vinh 
quang và sáng chói, trong Cơ Đốc Giáo được biểu tượng bằng sự “Biến 
Dạng” (Transfiguration). Đó là sự ngơi nghỉ, sự tạm ngưng ngắn ngủi hoạt 
động phụng sự, một hành trình lên núi, nơi ấp ủ sự bình an của cõi trời. Nơi 
đây, họ được soi sáng trong một lúc với vẻ đẹp siêu việt của Thiêng Liêng. 

Trong lúc nghỉ ngơi của cuộc phấn đấu, đệ tử thấy được tương lai của 
mình, với một chuỗi những hình ảnh mở ra trước mắt. Họ thấy những đau 
khổ đang chờ đợi, sự cô đơn ở Gethsemnae, sự thống khổ trên thập tự giá ở 
Calvary. Họ cương quyết hướng về Jerusalem, về bóng tối mà họ phải vào vì 
tình thương nhân loại. 

Họ hiểu rằng trước khi có thể nhận thức hoàn toàn sự duy nhất, họ 
phải trải qua kinh nghiệm cần thiết của sự cô đơn. Trước kia, khi ý thức về 
sự sống phát triển, hình như nó đến với họ từ bên ngoài; bây giờ họ nhận 
thấy nó có trung tâm ở bên trong. Trong tâm trạng cô đơn, họ kinh nghiệm 
sự kết hợp thật sự giữa Cha và Con, sự kết hợp bên trong, chớ không phải 
bên ngoài. Để thể nghiệm điều này, phải cắt đứt mọi liên hệ với mọi người, 
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và cả với Thượng Đế, để chính trong Tinh Thần của riêng họ, có thể tìm 
được Cái Duy Nhất. 

Khi giờ đen tối sắp đến, đệ tử càng lúc càng sợ tình thương mà họ 
hiến cho nhân loại trong suốt những năm qua của cuộc đời phụng sự sẽ bị 
thất bại. Lúc lâm nguy khẩn cấp, họ nhìn quanh để được an lòng, nhưng chỉ 
thấy các bạn bè đang ngủ mê một cách vô tâm, hình như mọi liên hệ với loài 
người đều bị cắt đứt, tất cả tình thương con người chỉ là sự dối trá, mọi tin 
tưởng đều bị phản bội. Đệ tử bị ném lại với chính mình, và học được rằng 
chỉ có sự ràng buộc với Cha ở trên trời còn tồn tại. 

Trong giờ phút cô đơn, với nỗi đắng cay tràn ngập linh hồn, ít khi nó 
có thể vượt qua khoảng trống không này mà không phát ra tiếng khóc não 
nề. Nhưng không người nào đưa ra vòng tay an ủi nó trong cảnh thê lương ở 
Gethsemane. 

Sau giai đoạn bị nhân loại bỏ rơi, bóng tối càng trở nên đậm đặc hơn. 
Giờ đây, hố sâu ngăn cách hình như mở rộng hơn giữa Cha và Con, giữa sự 
sống trong hình thể và Sự Sống Vĩnh Cửu. Trong giai đoạn thống khổ trên 
thập tự giá, Cha, mà đệ tử vừa nhận thấy ở Gethsemane lúc tất cả bạn bè 
đang ngủ say, cũng bị che mất. Đây là thử thách đắng cay nhất trong các thử 
thách dành cho người đạo đồ. Ngay cả tâm thức của Trạng Thái Con cũng bị 
mất, và hy vọng chiến thắng chỉ là sự ô nhục thậm tệ. Đệ tử điểm đạo thấy 
đang bị những kẻ thù vui mừng rối rít bao vây, các bạn bè cũng như những 
người thương yêu đều bỏ rơi họ, và cảm thấy như sự nâng đỡ thiêng liêng bị 
vỡ tan dưới chân họ. Vị đạo đồ uống giọt cuối cùng trong ly cô đơn, với tâm 
trạng bị cô lập hoàn toàn. Không có sự tiếp xúc nào với nhân loại, cũng như 
với Thượng Đế, để bắc cầu qua khoảng trống không, trong đó linh hồn tuyệt 
vọng của họ đang bị treo lơ lửng. Vị đạo đồ cảm thấy sâu thẳm từ nội tâm bị 
bỏ rơi bởi tất cả mọi người, ngay cả bởi Cha, và kêu lên: “Hỡi Thượng Đế! 
Hỡi Thượng Đế! Sao Cha nỡ bỏ con?”  

Tại sao bằng chứng cuối cùng này, sự thử thách cuối cùng này tàn 
nhẫn nhất trong tất cả mọi ảo ảnh? Đó chỉ là ảo ảnh, vì Christ đang chết gần 
gũi nhất với Tâm Thiêng Liêng. 

Phải trải qua kinh nghiệm này, vì những người Con phải tự biết mình 
là một với Cha mà họ đang tìm kiếm; phải tìm Thượng Đế không những từ 
bên trong, mà còn từ cái ngã sâu kín nhất của chính họ. Chỉ khi nào vị đạo 
đồ nhận biết rằng Thượng Đế là chính họ, và họ chính là Thượng Đế, họ mới 
vượt khỏi cảm giác của sự chia rẽ. Chỉ đến lúc ấy, họ mới có thể giúp đỡ 
hiệu quả nhất cho nhân loại, và trở thành một phần tử ý thức của năng lực 
hướng thượng. 

 
CUỘC ĐIỂM ĐẠO THỨ NĂM 
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Đấng Christ sau khi chiến thắng, Phục Sinh và Thăng Thiên, đã cảm 

nhận được niềm cay đắng của sự chết, đã biết được mọi thống khổ của nhân 
loại, ngài vượt lên trên tất cả do năng lực thiêng liêng của chính ngài. Từ 
nay không còn phiền phức nào phá rối sự bình an, hay ngăn cản đôi tay ngài 
dang rộng ra để cứu giúp. Trong giai đoạn tiến hóa này, ngài học cách tiếp 
nhận những luồng sóng xáo trộn của con người, và gởi lại họ những luồng tư 
tưởng bình an, hạnh phúc. Một trong những công việc của ngài là làm biến 
đổi những lực không điều hòa thành những lực hòa điệu. Từ đây ngài phải 
trợ giúp thế giới, trợ giúp nhân loại mà từ đó ngài đã xuất thân. 

Tùy theo trình độ, Đấng Christ và các đệ tử của Ngài giúp đỡ và bảo 
vệ thế gian. Ngài nâng đỡ “nghiệp quả nặng nề của thế gian,” phấn đấu trong 
hoàn cảnh ngày càng cay đắng, càng tuyệt vọng hơn của nhân loại. 

Tất cả mọi người không còn tính ích kỷ đều làm việc cho người khác, 
nhưng người đi trên đường đạo làm việc này một cách có chủ tâm và thường 
xuyên hơn, họ trở thành những năng lực nâng đỡ sự tiến hóa của nhân loại. 
Riêng đối với đấng Christ khải hoàn, Ngài làm tất cả những gì đưọc làm bởi 
người khác đang đi trên đường đạo ở những giai đoạn khác nhau, cho nên 
Ngài đưọc gọi là “Đấng Cứu Thế.” Ngài cứu rỗi, không bằng cách làm thế 
cho chúng ta, nhưng bằng cách chia sớt sự sống của Ngài với chúng ta. Ngài 
minh triết, và tất cả chúng ta đều chia sớt sự minh triết của Ngài, vì sự sống 
của Ngài chảy vào huyết quản và nhịp đập trong tim chúng ta. Ngài không bị 
ràng buộc nhưng không tách rời một hình thể nào. Ngài là Người Lý Tưởng, 
Người Hoàn Hảo. Mỗi người trong nhân loại là một tế bào trong cơ thể 
Ngài, và mỗi tế bào được nuôi dưỡng bởi sự sống của Ngài. 

Chắc chắn là không đáng đi trên đường đạo và chịu đau khổ trên thập 
tự giá, nếu việc này chỉ để cho Christ được giải thoát sớm hơn, được yên 
nghỉ sớm hơn, vì cái giá phải trả quá cao cho sự thống khổ, và sự xung đột 
quá cay đắng đối với phần thưởng như thế. Trong sự khải hoàn của Ngài, 
nhân loại được nâng cao, con đường đạo được thu ngắn hơn một ít đối với 
mọi người tìm đạo, và sự tiến hóa của toàn nhân loại được thúc đẩy. Đó là tư 
tưởng đã cảm hứng đệ tử phấn đấu mạnh mẽ với toàn năng lực, làm dịu bớt 
những đau khổ vì mất mát. Không có một sự sống nào, dù yếu kém, thấp 
hèn, vô minh,  hay tội lỗi mà không được đưa đến gần hơn một ít Ánh Sáng 
khi có một người Con của Đấng Tối Cao hoàn thành con đường đạo. Tốc độ 
sự tiến hóa của nhân loại càng nhanh hơn, khi có nhiều người Con chiến 
thắng và thâm nhập vào tâm thức Sự Sống Vĩnh Cửu! Nhờ các Ngài mà 
bánh xe quay càng nhanh hơn, nâng chúng ta lên với Thiêng Liêng, và càng 
có nhiều người đạt được tâm thức thiêng liêng. 
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Trong những lúc hứng khởi cao nhã, chúng ta cảm thấy có một sự 
sống tuôn trào ra ngoài, đem tình thương đến tất cả nhân loại. Hãy suy nghĩ 
về sự thống khổ của thế gian, mà con người không biết tại sao họ thống khổ. 
Con người bị khổ nạn, tuyệt vọng mà không biết tại sao họ phải sống, phải 
chết; những người, mà ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, 
chịu đựng những bất hạnh dồn dập mà không biết được nguyên nhân; những 
người can đảm tranh đấu một cách tuyệt vọng để chống lại hoàn cảnh mà 
chính họ không hiểu, không lý giải được. Hãy nghĩ về những người đau khổ 
do mù lòa bẩm sinh, họ sờ soạng trong bóng tối, không chút hy vọng, không 
nguyện vọng, không hiểu biết về sự sống thật và vẻ đẹp bên ngoài. Hãy nghĩ 
đến hàng triệu huynh đệ của chúng ta đang sống trong tối tăm, để chúng ta 
cố gắng dùng hết năng lực phấn đấu, dù bị đau khổ, dù phải hy sinh. Như 
thế, chúng ta có thể nâng đỡ người khác tiến lên từng bước đến Ánh Sáng và 
Sự Sống, làm dịu đau khổ, và làm giảm bớt vô minh. Dù chỉ hiểu biết chút 
ít, chúng ta hiến mình cho những kẻ chưa hiểu biết. 

Do qui luật không thay đổi, do chân lý không sai lệch, do Sự Sống 
Thượng Đế vĩnh cửu, chúng ta biết từ bên trong chúng ta là Thiêng Liêng. 
Dù hiện tại trình độ tiến hóa chúng ta chưa cao, nhưng khả năng vô tận ở 
ngay trong ta, sẵn sàng để nâng đỡ thế gian. Bất cứ ai cảm nhận được nhịp 
đập của Sự Sống Thiêng Liêng, đều bị thu hút bởi hy vọng được trợ giúp và 
đem lại hạnh phúc cho nhân loại. 

Khi cảm nhận Sự Sống, dù yếu ớt, dù ngắn ngủi, trong tim con người 
nẩy nở những rung động đầu tiên phơi bày Sự Sống Christ, và thòi giờ đến 
gần để Christ trẻ thơ được sinh ra, từ đó nhân loại được nở hoa.   
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14 
 

TƯƠNG LAI CHỜ ĐỢI CHÚNG TA 
 

 Bạn có thể nào phác họa sự tiến hóa hướng đến tương lai của nhân 
loại? Tôi sẽ cố gắng hướng dẫn bạn từng bước, trên những nấc thang dài mà 
loài người phải leo lên xuyên qua nhiều thời đại. Để làm được công việc này 
một cách thông minh, các bạn cần nhìn lại thời quá khứ, ngay với những bạn 
đã biết nhiều sự kiện thời xa xưa. Từ đó chúng ta có thể hiểu biết trọn vẹn 
tiến trình từ lúc khởi thủy đến lúc chấm dứt của chu kỳ biểu lộ (manvantara). 

 
SỰ TIẾN HÓA TRONG THỜI QUÁ KHỨ 

 
Hãy trở về thời quá khứ xa xưa, từ lúc bắt đầu thành lập vũ trụ. Một 

nhịp thở phát ra từ đấng Thượng Đế tối cao, từ đó tạo ra một chu kỳ biểu lộ. 
Trong Nhịp Thở của Sự Sống phi thường này, tất cả mọi hệ thống, mọi thế 
giới, mọi sự sống cá biệt, thở và tồn tại. Hãy phác họa trong trí bạn hình ảnh 
chu kỳ tiến hóa vĩ đại này, cuộc tiến hóa hiện tồn trong Thiên trí nhưng sự 
biểu lộ chưa hoàn tất. 

Hãy tưởng tượng một hình ảnh khác đặt trước mắt bạn, hình ảnh của 
sự tạo lập những cõi vũ trụ, từ vùng này sau vùng kia. Năng lượng của 
Thượng Đế như một cái Ngã Duy Nhất tuôn tràn vào trong vũ trụ sắp thành 
hình, tạo nên các cõi theo bảy tầng lớp. Chính Ngài là năng lượng, là tinh 
thần đầu tiên, và vật chất đầu tiên là phương diện bên ngoài của chính nó, 
Ngài tự giới hạn sự biểu lộ bên trong một vòng tròn do chính Ngài tạo ra. 
Năng lượng này tiến ra ngoài, được bao bọc trong vật chất đầu tiên như một 
lớp áo, và thành lập cõi thứ nhất. Kế đến một giai đoạn mới của vật chất 
được thành lập để tạo ra cõi thứ nhì. Năng lượng cõi thứ nhì là năng lượng 
cõi thứ nhất cộng với vật chất cõi thứ nhất; năng lượng này được bao bọc 
trong vật chất cõi thứ nhì. Năng lượng cõi thứ ba là năng lượng cõi thứ nhất 
cộng vật chất cõi thứ nhất và vật chất cõi thứ nhì, và giới hạn bên ngoài trở 
thành vật chất cõi thứ ba. Tiếp tục như thế, từ cõi này đến cõi kia cho đến 
khi cõi thứ bảy được thành lập, nên nhớ số bảy là số gốc (root-number) của 
vũ trụ này. Tất cả đều là sự phân chia từ cái Một, tất cả đều là Atma (Linh 
Hồn Tối Cao), nhưng đó là Atma tự thay đổi trong khi biểu lộ. 

Thượng đế tự xếp đặt một vòng giới hạn, khi chạm vào bề mặt của 
bầu vũ trụ giới hạn, sự sống rung động quay trở về với chính nó, từ chu vi 
vào trung tâm. Khi chạm phải giới hạn ngoài cùng, thế giới vật chất thấp 
nhất, sự sống trước đây bị khép kín, nay bắt đầu phơi bày. 
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Vật chất – tinh thần (spirit-matter) hiện tồn ở mỗi cõi, được sử dụng 
như vật liệu cho Sự Sống. Vật chất – tinh thần được xây dựng vào những cơ 
quan khác nhau và tạo ra những vật sống, và những vật sống này trở thành 
vận cụ cho tâm thức. Cuối cùng chúng trở thành điện thờ sống của “Atma 
không phân biệt” (undifferentiated Atma), từ đó năng lượng của Thuợng Đế 
tuôn xuống. Năng lượng thâm nhập từ kim thạch đến thảo mộc, từ thảo mộc 
đến cầm thú, và cứ thế hướng thượng đến con người. Hãy tưởng tượng sự 
tiếp nối rộng lớn không dứt, để thấy “Atma không phân biệt” ấp ủ trong 
những hình thể như thế nào, và phơi bày nối tiếp nhau từng loại một của vật 
chất – tinh thần, mà trước đó chúng được che lấp trong suốt con đường đi 
xuống. Khi đi lên đến giai đoạn cầm thú và giai đoạn con người sơ khai, còn 
nhiều thú tính hơn tính nguời, dần dần loại vật chất - tinh thần thanh nhẹ hơn 
được phô bày bên trong phần vật chất thô trược của xác thân. Năng lượng 
thanh nhẹ này thuộc về những cõi khác nhau, do sự sống từ bên trong phát 
ra.   

 
SỰ SINH RA CỦA NHÂN LOẠI 

 
Trên hành trình đi lên, năng lượng được khai mở hướng thượng gặp 

Lửa hằng linh động từ trên chiếu xuống, sự sống bên dưới tiến lên sự sống 
bên trên, đến khi chúng gặp nhau và con ngưòi được sinh ra. 

Để giúp bạn hiểu rõ hơn, tôi đưa ra sự so sánh tương tự từ kinh 
nghiệm hàng ngày. Các bạn biết cung dòng điện (electric arc) được tạo thành 
như thế nào để phát ra ánh sáng trong bóng đèn điện? Hai đầu carbon (thán 
tố), một dương một âm, được đặt càng lúc càng gần nhau trong bóng tối. 
Cuối cùng chúng rất gần nhau, vượt quá sức cản của không khí, khi ấy dòng 
điện nhảy từ đầu này sang đầu kia, và tạo nên cung dòng điện, phát ra ánh 
sáng. 

Cung dòng điện có thể xem như biểu tượng sự thành lập thình lình của 
cá nhân, con người thật sự. Một cá nhân được sinh ra khi cái mà chúng ta 
gọi là dòng âm cực của Atma từ dưới hướng lên trên, và dòng dương cực 
của Atma từ trên đi xuống dưới và hai dòng này gặp nhau. Từ đó chân ngã 
trường tồn hiện hữu, và sống xuyên qua những thời đại vĩnh cửu không thể 
đo lường được. 

Hơi Thở của Sự Sống vĩ đại tuôn ra, và con người bắt đầu hiện hữu. 
Đó là làn sóng của sự tiến hóa, một định luật mà chúng ta phải sống theo, do 
định luật đó mà tất cả được thúc đẩy tiến tới trước. Định luật này bao gồm 
chúng ta và hành tinh mà chúng ta đang sống, cùng với vũ trụ và mọi thế 
giới trong đó. Những người đi theo dòng sống này được mang tới trước và 
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tiến lên trên; những người chống lại nó sẽ bị ném xuống như con tàu bị đắm, 
và trong một tương lai rất xa, cũng phải đi trở lại con đường đã bỏ dở. 

Để làm sáng tỏ hơn vấn đề khó khăn này, chúng ta hãy tưởng tượng 
hình ảnh một cái tháp vĩ đại có ba mặt, đỉnh tháp lên thẳng đến thiên đàng. 
Các phạm vi sinh hoạt trong vũ trụ đưa đến sự tiến hóa cho con người được 
chia thành ba loại chính, mỗi loại được tượng trưng cho một mặt của cái 
tháp: quyền năng, minh triết và bác ái. Nếu bạn tưởng tượng rằng cái tháp 
này được làm bằng những khối chồng chất lên nhau, mỗi khối tượng trưng 
cho một vùng trong vũ trụ, thì khối ở thấp nhất là cõi trần, nơi đây mọi năng 
lượng và sức mạnh con người được biểu lộ xuyên qua vật chất trong xác 
thân. Ba phương diện trong bản chất con người: quyền năng, minh triết và 
tình thương, dần dần phát triển. 

Khối trên kế đó tượng trưng cho cõi trung giới, là một môi trường 
rộng lớn khác dành cho tâm thức con người. Tiếp theo trên đó là cõi của trí 
tuệ hay cõi chân phúc, cõi này là nơi hoạt động của chính thể trí. Ở trên nữa 
là cõi cao cả, tuyệt diệu hơn, tức cõi bồ đề, hay cõi của đại định, đôi khi còn 
được gọi là Sushupti. Ở trên cõi bồ đề là cõi của linh thể (Atma), hay Niết 
Bàn, tuyệt đỉnh, bao trùm tất cả và bên trong tất cả. 
Sự tiến hóa của con người là sự mở rộng của tâm thức, nó bắt đầu từ phần 
thấp nhất của cái tháp, lúc ấy có thể ví tâm thức như một tia nhỏ của ánh 
sáng sống động. Nó càng mở rộng hơn khi tiến lên trên, từ vùng này đến 
vùng kia. Cuối cùng tia sáng trở thành ngọn lửa lên đến đỉnh tháp và gia 
nhập vào biển lửa sống động, trong đó tất cả mọi Ánh Sáng và mọi Sự Sống 
trú ngụ. 

Sự mở rộng tâm thức là dấu chứng đặc biệt của sự tiến hóa con người. 
Khi tâm thức càng mở rộng, nó càng phát triển quyền năng, minh triết và 
tình thương. Ba phương diện này thật ra không thể tách riêng, vì tình thương 
chỉ là sự diễn đạt ra bên ngoài của minh triết, và quyền năng là hiệu quả của 
nó. Nhưng để dễ dàng suy tưởng có hệ thống, chúng ta vẫn xét chúng riêng 
rẽ, và đó là lợi điểm trong việc khảo sát đề tài phức tạp và khó khăn này. 

 
CÕI TRẦN 

 
 Xét chung toàn thể nhân loại, chúng ta có thể nói tâm thức của mọi 
người đang hoạt động trong xác thân ở cõi trần. Như đã được miêu tả ở phần 
trước, con người từ những cõi cao đi xuống và bị đóng khuôn vào xác thân 
vật chất. Hầu hết tâm thức nhân loại chưa chinh phục và chưa hoạt động trên 
những cõi cao. Con người ở trong những cõi đó, nhưng tâm thức họ còn non 
trẻ, chưa thức tỉnh trong những cõi đó. 
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 Tuy nhiên ngay từ bây giờ, cũng có những người đạt được tâm thức 
cao hơn tâm thức cõi trần, có thể sinh hoạt ở những cõi cao, và số người đạt 
được điều này càng ngày càng tăng thêm. Tôi dám khẳng định trong tương 
lai, một số người trong chúng ta sẽ có tâm thức thuộc về giống dân tương lai, 
và sẽ biết được một số điều về những cõi cao hơn cõi trần. Vào tương lai xa 
hơn nữa, tất cả mọi người đều sẽ hiểu biết hoàn toàn các cõi trong vũ trụ. 
 Trở lại thí dụ trên, ba mặt của cái tháp tượng trưng cho những hoạt 
động nào ở cõi trần? Ở bề mặt của tình thương, chúng ta phụng sự những 
người cao hơn, giúp đỡ và có lòng trắc ẩn đối với những người ở chung 
quanh và thấp kém hơn chúng ta. Ở bề mặt minh triết, dù chưa có được minh 
triết, nhưng chúng ta có sự hiểu biết, và dần dần sự hiểu biết sẽ biến đổi để  
thành minh triết. Khoa học, triết lý và nghệ thuật là những đường hướng lớn 
đưa tư tưởng đi lên theo bề mặt của minh triết. Ở bề mặt của quyền năng, 
chúng ta có chính phủ, luật lệ và những tổ chức xã hội; và ngay bây giờ, 
năng lực sáng tạo ngự trị trong mọi người dù họ không biết đến nó.  
 

NHỮNG GIỚI HẠN TRONG ĐỜI SỐNG VẬT CHẤT 
 

 Điều có vẻ lạ lùng là ở mỗi bề mặt này, chúng ta cảm thấy dường như 
đang đạt đến những giới hạn của vật chất, chúng ta đang tiến đến những bức 
tường không thể vượt qua. Chắc chắn trong quá khứ chúng ta đã thành công, 
và sự tiến triển về vật chất có vẻ như chấm dứt, và cần có những điều gì 
khác được tìm ra nếu muốn tiếp tục tiến bộ. Về phương diện tình thương, tôn 
giáo và phụng sự những bậc cao cả là một trong những đường hướng để tình 
thương phát triển, nhưng chúng ta nhận thấy rằng những tôn giáo lớn trên 
thế giới đang gặp phải khó khăn, vì bị đẩy lui bởi dòng thủy triều của trí 
phán đoán hoài nghi. Ngay những người sùng bái tôn giáo cũng cảm thấy 
nẩy sinh trong trí nghi vấn mình có đi đúng đường hay không. Người ta 
nhận thấy trong lãnh vực rộng lớn của tôn giáo, niềm tin chiếm mất chỗ của 
kiến thức, hy vọng chiếm mất chỗ của sự xác thật, và uy quyền chiếm mất 
chỗ của nhận thức. Kết quả là trong nhiều tôn giáo, đa số dân chúng chìm 
đắm trong mê tín, trở thành nạn nhân của mọi sự sợ hãi, nhất là đối với 
tương lai bất định ở trước mặt.  
 Nơi nào không có sự mê tín của đám đông quần chúng thì lại có 
thuyết vô thần, gặm nhấm mọi lý tưởng. Thêm vào sự giảm cấp tôn giáo 
trong quần chúng, có một lớp người học vấn cao, trong tâm và trong cuộc 
sống của họ chứa đầy hoài nghi, đôi lúc cũng bộc lộ ra bằng lời nói. Họ 
thách thức tôn giáo, vì biết những giáo lý công truyền của tôn giáo không 
trình bày chân lý một cách thông minh. Họ thách thức tất cả, và muốn tìm 
chân lý tiềm ẩn bên trong, nhưng vô vọng. 
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 Xét về khía cạnh khác của tình thương, tức sự giúp đỡ và lòng trắc ẩn 
đối với người chung quanh và người thấp kém hơn, chúng ta thấy một ít 
người có tấm lòng can đảm, nhưng thất vọng vì không đủ khả năng hàn gắn 
mọi vết thương của đám đông nhân loại đang đau khổ. Họ không tìm được 
cách thức hữu hiệu để giúp đỡ những người nghèo khổ, vô minh, và bệnh tật 
thể xác lẫn tinh thần. 
 Cũng thế, trên mặt minh triết của cái tháp, tầm nhìn của chúng ta trên 
mỗi hướng đi lên đều bị ngăn chặn bởi những bức tường kiên cố. Khoa học 
đã khám phá được nhiều điều đáng kể, cũng bị giới hạn do sự thiếu chính 
xác của những dụng cụ vật chất. Trong mỗi ngành khoa học, con người vẫn 
còn đang lần mò tìm những phương pháp mới. Trong ngành y khoa, sự tìm 
ra tận nguồn gốc bệnh tật vẫn chưa đạt được kết quả xác định, cũng như 
chưa biết rõ cơ chế tác dụng của một số loại thuốc. Trong ngành vật lý học, 
thuyết duy vật bị sụp đổ với những lý thuyết về vũ trụ không thích hợp, 
trong khi chủ thuyết duy tâm chưa sẵn sàng thay thế để giải thích rõ ràng, dễ 
hiểu. 
 Ở Ấn Độ, Vedanta là một trong những hệ phái duy tâm lớn nhất, hiện 
tại chỉ chú trọng giải thích những chi tiết nhỏ nhặt không cần thiết, thay vì 
suy tưởng sâu xa; cách thức và thói quen tệ hại này của tư tưởng, ngầm phá 
hại tinh thần đạo đức. Những học viên của phái đó trở nên không quan tâm 
đến cách cư xử trong đời sống, và không phân biệt giữa đúng và sai; họ tự 
thôi miên bằng cách lập đi lập lại chân lý thâm sâu “Bạn là Cái Đó.” Ở Đông 
phương cũng như Tây phương, người ta như mù lòa sờ soạng, khao khát một 
cách mơ hồ về những lý tưởng đã mất, và nơi đâu không có lý tưởng thì 
chân lý không thể hiện thực. 
 Những hoạt động của nhân loại trên mặt quyền năng như thế nào? 
Trong xã hội có đầy dẫy đấu tranh xung đột, giai cấp chống đối giai cấp, 
phái tính chống đối phái tính; Vua không đủ uy quyền để kiểm soát, không 
cai trị hữu hiệu, không trách nhiệm, để cho những người xấu có quyền thế 
làm nhiều điều sai trái. Sự suy đồi về vật chất lẫn tinh thần xảy ra khắp nơi, 
sự nghèo khó và khốn khổ gần như bất trị, không có sự hướng dẫn của minh 
triết, không được kiểm soát bởi quyền lực tốt. Người dân nhìn lờ mờ về phía 
sau, nhìn một cách sợ hãi về phía trước, tự hỏi khi nào biến động lớn của xã 
hội sẽ xảy ra. Một số người buồn bã mơ tưởng đến ngày có vị minh quân 
thống nhất đất nước, che chở dân lành dưới ngai vàng của ngài, xây dựng lại 
trật tự xã hội với trí thức và quyền lực của ngài.  
 Chúng ta hãy nhìn về phía trước để thấy nhân loại làm thế nào tiến 
đến hòa bình, an ninh và hạnh phúc trên cõi vật chất này? Tất cả những thay 
đổi ở cõi vật chất liên hệ đến sự tiến hóa của con người trong tương lai đều 
do năng lực từ trên cao tuôn xuống. 
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CÕI TRUNG GIỚI 

 
 Cõi trung giới gần gũi nhất với cõi trần, được tượng trưng bằng khối 
nằm trên khối cõi trần trong thí dụ cái tháp ba mặt. Con người sẽ trở nên ý 
thức và chinh phục cõi trung giới, xem nó như một thế giới mới. Nơi đây họ 
sẽ có những năng lực cũng như những khả năng mới, và những phương pháp 
mới để khám phá toàn cảnh rộng lớn, mới mẻ mở rộng ra trước mặt. Chúng 
ta hãy nhận xét giai đoạn kế tiếp này trong sự tiến bộ của nhân loại, khi ý 
thức của đa số người đã phát triển từ cõi vật chất đến cõi trung giới. 
 Thế nào là thế giới trung giới, và sự mở rộng tâm thức bao trùm vùng 
thứ nhì của vũ trụ này có nghĩa như thế nào? Trước hết, là sự mở rộng của 
năng lực cảm giác. Ở cõi trung giới, tuy con người chưa ra khỏi những bức 
tường phân chia, và vẫn có sự phân biệt lẫn nhau, nhưng những giác quan 
thể vía không bị giới hạn nhiều như những giác quan xác thân. Thị giác thể 
vía thấy được cả phía trước, phía sau và chung quanh, nó thấy mọi mặt của 
đồ vật và xuyên qua đồ vật. Nói chung, những giác quan thể vía tươi tắn, rõ 
ràng, sắc bén, tinh xảo, và từ mọi hướng, nhờ đó sự hiểu biết tuôn vào những 
cánh cửa rộng mở của linh hồn. 
 

BỀ MẶT TÌNH THƯƠNG CỦA CÁI THÁP 
 

 Con người qua cõi trung giới sẽ thấy và tìm hiểu được những hiện 
tượng, mà khi ở cõi trần chỉ là sự mơ mộng hay tin tưởng suông. Lần đầu 
tiên con người tiếp xúc với những chân lý vĩ đại, những thực tại lớn, những 
vị thông tuệ cao cả. Tuy sự thức tỉnh của tâm thức ở cõi này chỉ mới tiếp xúc 
được phần bên ngoài, chưa thông hiểu được bản chất của những điều ấy, 
nhưng sự tiếp xúc này làm cho chúng trở nên sống thực mà không chỉ là vấn 
đề tin tưởng suông. 
 Hiện nay, cõi trung giới chỉ được mở ra cho một ít người, đến khi nó 
rộng mở cho đa số, không những con người có được tầm nhìn xa hơn, và có 
thể sử dụng những giác quan thể vía trong lúc còn mang xác thân vật chất, 
mà còn có thể rời bỏ xác thân vật chất bất cứ khi nào họ cảm thấy nó gây bất 
tiện hay trở ngại, và họ có thể sử dụng thể vía để chu du khắp cõi trung giới. 
 Khi vượt qua được giới hạn của xác thân, con người có thể tiếp xúc 
với những Đấng Thông Tuệ. Tôn giáo sẽ có một sự sống mới, vì chính nền 
tảng của chủ nghĩa hoài nghi sẽ bị đánh đổ khi con người có thể khám phá 
và thấy rõ hiện tuợng mà hiện nay họ cho là siêu nhiên, và họ cũng có thể 
tiếp xúc trực tiếp với những thực thể mà hiện nay bị phủ nhận. 
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 Sẽ không còn mê tín nữa, khi con người, nếu muốn có thể thoát ra 
ngoài xác thân đi khắp nơi trên thế giới. Khi không còn những điều không 
thể hiểu biết được, không còn thế giới mà con người không thể thấy được, sẽ 
không còn chỗ cho sự sợ hãi. Mọi người đều sẽ biết thế giới và hiểu những 
hiện tượng của nó, hiện tại sự kiện này có vẻ kỳ diệu, nhưng tương lai nó sẽ 
trở nên quen thuộc và là một phần của đời sống hàng ngày. Trên thực tế, 
điều mà chúng ta gọi là sự chết sẽ không còn là vấn đề đáng thương tiếc, vì 
con người có thể sống trong cõi trung giới và tiếp xúc được với những người 
đã rời bỏ xác thân. Cõi trung giới sẽ nằm trong tầm hoạt động của đời sống 
hàng ngày, và sự chia lìa gây nên bởi chết chóc sẽ bị loại trừ. 
 Con người có thể tiếp xúc với những vị cao cả, và giáo huấn của các 
ngài được truyền bá rộng rãi trên thế gian. Họ không còn bị không gian làm 
trở ngại, vì có thể đi xuyên qua nhanh chóng các cõi thanh nhẹ hơn. Do đó, 
con người có nhiều cơ hội hiểu biết hơn, và kiến thức rộng rãi sẽ làm thay 
đổi toàn diện đời sống theo chiều hướng thiêng liêng. Nơi đây họ cũng gặp 
những vị thầy của quá khứ, không phải là chiêm bao, mà sống thật, và họ sẽ 
hiểu được sự cao siêu của chân lý mà các Ngài giảng dạy. 
 Lúc đó, rất nhiều người có khả năng giúp đỡ người chung quanh và 
thực hành lòng trắc ẩn đối với người thấp kém, trong khi hiện tại chỉ có một 
số ít người có thể làm được việc đó. Con người sẽ thường xuyên sử dụng 
được những năng lực ở cả cõi trần và trung giới. Ở cõi trần, con người có thể 
giúp đỡ và bảo vệ người khác bằng cách gởi đi một cách có ý thức những 
lực của cõi trung giới. Họ có thể suy nghĩ về một tư tưởng hữu ích, bao bọc 
nó bằng tinh hoa chất, tạo thành một tinh hoa nhân tạo, và gởi thẳng đến trợ 
giúp cũng như bảo vệ những người yếu kém tránh khỏi nguy hiểm. Lực này 
tạo thành một cái khiên liên tục che chở cho người mà nó được gởi đến. 
 Những người tiến hóa tiền phong trong hàng ngũ nhân loại đều có thể 
thực hiện tất cả những điều kể trên một cách dễ dàng. Trong tương lai, phần 
đông nhân loại sẽ đạt được những năng lực đó, họ dùng nó để trợ giúp 
những người kém tiến hóa hơn. Sự trợ giúp cũng nhắm đến những người vừa 
mới chết, vì cõi trung giới là nơi mới mẻ, xa lạ đối với họ. Trình độ tiến hóa 
của mọi người không đồng đều nhau; có nhiều người sinh hoạt ý thức trên 
cõi trung giới, nhưng phần đông con người vẫn chưa thức tỉnh trên cõi đó. Ở 
cõi này có nhiều cơ hội để giúp đỡ, an ủi, xoa dịu những linh hồn tuyệt 
vọng, thình lình phải rời bỏ xác thân, đi đến vùng xa lạ, bỡ ngỡ, đầy sợ hãi. 
Hiện nay chưa có nhiều người làm công tác cứu trợ, nhưng trong tương lai 
sẽ có nhiều người làm công việc này hơn. 
 Một công việc trợ giúp khác được thực hiện từ cõi trung giới, và ảnh 
hưởng xuống cõi trần là cách thức giáo dục trẻ con. Khi những giác quan thể 
vía thức tỉnh thì sự giáo dục sẽ thay đổi như thế nào? Khi cha mẹ và thầy 
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giáo nhận thấy được sự phát triển cái trí của trẻ em? Khi những tính chất của 
trẻ hiện ra thành những hình thể và màu sắc đối với nhãn quan trung giới? 
Khi những khuynh hướng xấu được nhận thấy từ trong mầm mống ở thời kỳ 
trẻ thơ, để không nuôi dưỡng nó, và những khuynh hướng tốt lành được trợ 
giúp cho mạnh thêm, cũng như được khuyến khích cho nó trổ hoa? Nhờ thế, 
trong tương lai sự giáo dục trẻ em sẽ có hiệu quả hơn, và sự tiến bộ của trẻ 
em sẽ nhanh gấp ngàn lần hơn ngày nay. Chắc chắn là như thế, vì khi trẻ em 
được huấn luyện bởi những người có nhãn quan trung giới thì tất cả những 
mầm giống xấu đều bị để cho chết lần mòn, và những mầm giống tốt được 
chăm sóc cho nẩy nở. Thay vì thấy trẻ em lớn lên rập theo khuôn mẫu những 
người lớn ở chung quanh, ta thấy trẻ phát triển theo thế hệ mới thật sự, mở 
mang nhiều khả năng tiềm ẩn bên trong. 
 

BỀ MẶT MINH TRIẾT CỦA CÁI THÁP 
 

Khi xét về phương diện minh triết, chúng ta thấy sự mở rộng tâm thức 
cõi trung giới có thể làm thay đổi hoàn toàn các ngành khoa học. Phương 
pháp cũ mà khoa học áp dụng từ lâu đã lỗi thời, sẽ được thay thế bằng những 
phương pháp cũng như những dụng cụ tinh vi, nhạy bén hơn. Các nhà khoa 
học sẽ sử dụng những giác quan thể vía như là những dụng cụ để nghiên 
cứu, tìm hiểu những hiện tượng ở cõi trần cũng như cõi trung giới. Để hiểu 
rõ hơn, chúng ta hãy xét những thí dụ sau: 

Trong ngành y khoa, bác sĩ sử dụng nhãn quan thể vía sẽ chẩn đoán 
bệnh tật rất chính xác, và có thể theo dõi tác dụng của thuốc men trong thể 
xác. Bác sĩ nội thương cũng như bác sĩ giải phẫu sẽ thấy tường tận những bộ 
phận bên trong xác thân, và biết chính xác cơ quan nào bị bệnh. 

Trong ngành hóa học, những nhà hóa học không còn chỉ đưa ra giả 
thuyết, mà họ sẽ thấy thật sự. Hạt nguyên tử không chỉ là lý thuyết trừu 
tượng, mà là những vật có thể được khảo sát tường tận. Với nhãn quan thể 
vía, người ta có thể thấy rõ và theo dõi từng giai đoạn kết hợp của tất cả các 
hợp chất. Nhà hóa học có thể thử nghiệm, phân tích, kết hợp, tái phối trí, và 
có thể vận dụng vật chất bằng năng lực mới mà họ có được từ cõi trung giới. 

Trong ngành tâm lý học, sẽ có sự thay đổi quan trọng, vì nhà tâm lý 
học nhìn thấy cái trí như đọc một quyển sách đang mở. Đối với thú vật, thay 
vì phải khảo sát những hoạt động của chúng, suy luận và đoán ra động lực 
thúc đẩy, người khảo cứu có nhãn quan thể vía sẽ thấy được cách thức mà 
con vật đang suy nghĩ, và sự nẩy nở trí khôn của nó, từ đó con người có thể 
huấn luyện con vật một cách có hiệu quả. Tư tưởng được thấu hiểu như từ 
cái trí này trực tiếp truyền đến cái trí kia, và tâm lý học không còn là những 
từ ngữ hỗn tạp, hay một mớ những ý tưởng mù mờ. Dần dần, tâm lý học sẽ 
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được sắp xếp theo hệ thống dễ hiểu, vì những tâm lý gia thấu hiểu cơ chế và 
cách sinh hoạt của cái trí con người, từ đó dễ dàng phát triển năng lực của 
nó. 

Trong ngành triết học, nhiều thiếu sót về phuơng diện lý tưởng như 
hiện nay sẽ được bổ túc, do học giả thông hiểu sự liên hệ giữa sự sống và 
lớp áo bao bọc nó, cũng như giữa năng lượng và vật chất, họ biết đó chỉ là 
hai phương diện của Cái Một Duy Nhất. Học giả sẽ biết cách thức mà vật 
chất được uốn nắn theo sự sống, cũng như cách thức tư tưởng tạo ra hình 
thể, và làm thế nào để năng lực sáng tạo có thể tác động, mặc dù sự việc này 
chỉ được thấu hiểu hoàn toàn ở những vùng cao hơn cõi trung giới. 

Về phuơng diện lịch sử, nhà viết sử sẽ thấy rõ những sự kiện đã xảy 
ra, khi họ đọc những ký ảnh trung giới phơi bày trước mắt. Lịch sử sẽ không 
còn được viết theo thành kiến phía này hay phía kia, không theo chiều 
hướng hoặc quan niệm riêng của người viết. Các sử gia có thể trở về quá 
khứ, sống và sinh hoạt trong cảnh tượng mà họ miêu tả. Lịch sử được miêu 
tả từ những ký ảnh trung giới, với những cảnh tượng sống động, và sử gia 
dường như sống thực trong giai đoạn đó, họ theo dõi từng hoạt động của 
những nhân vật trong quá khứ. Như hiện tại chúng ta đang sống và hoạt 
động giữa những người chung quanh, sử gia sống và hoạt động trong thế 
giới mà chúng ta gọi là quá khứ. 

Còn nghệ thuật, dù chỉ xét trên quan điểm cấu trúc, sẽ đổi khác như 
thế nào? Ở cõi trung giới có rất nhiều màu sáng chói, linh hoạt, trong suốt, 
nhiều sắc thái tuyệt đẹp và êm dịu, và hình thể thay đổi theo nhiều trạng thái 
khác nhau. Dù họa sĩ diễn tả lại trên khung vải vật chất, cũng có vẻ rực rỡ và 
xinh đẹp, phản ảnh phần nào cõi trung giới. Khi nhạc sĩ viết lên một tấu 
khúc vĩ đại hay một hòa âm tuyệt diệu, không những họ tạo ra những âm 
thanh quyến rũ, mà còn làm nảy sinh những màu sắc theo sau những âm 
thanh phát ra. Mỗi tấu khúc sẽ tạo nên những âm thanh cũng như những 
chuỗi màu sắc chói sáng, với vẻ đẹp mà hiện nay con người chưa mơ tưởng 
đến, với sự hoàn hảo, sắc sảo chưa được biết. 

 
BỀ MẶT QUYỀN NĂNG CỦA CÁI THÁP 

 
Từ bề mặt minh triết, chúng ta bước sang bề mặt quyền năng. Trong 

tương lai, nền tảng cũ của xã hội sẽ được thay thế bằng những cơ chế mới. 
Mỗi chức vụ trong nước được xếp đặt có trật tự, được chọn lựa theo khả 
năng thích hợp và trình độ tiến hóa của mỗi người. Nhờ thị giác thể vía, 
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những vị điều hành quốc gia có thể thấy được hào quang (aura)1, do đó biết 
được năng lực và tâm tính của mọi người, và xếp đặt họ vào đúng khả năng.  

Những đặc tính và năng lực của mỗi người được biểu hiện tổng quát 
trong hào quang, cho thấy họ thích hợp với vai trò nào. Như thế, nếu sắp xếp 
mọi người theo sự biểu hiệu trong hào quang sẽ tạo nên sự hòa điệu và công 
bằng cho tất cả. Mọi người đều có lòng tin vào khả năng thị giác của các vị 
điều hành, và hoạt động theo ngành thích hợp mà họ được giao. 

Người trẻ tuổi phát triển theo những đường hướng được chọn lựa, dựa 
theo màu sắc, tính chất và độ lớn của hào quang; như thế, họ có thể tận dụng 
tối đa năng lực tiềm ẩn bên trong. Khi con người làm việc đúng với khả 
năng và ý hướng, họ sẽ vui vẻ trong công việc. Công việc chỉ mang lại đau 
khổ khi nó chống lại năng lực mà chúng ta có, khi nó không thích hợp với 
khả năng chúng ta. Nếu mọi người làm việc đúng với khả năng và ý hướng 
của họ, sẽ có sự vui lòng và hài hòa trong xã hội; trái lại, nếu đa số làm việc 
không đúng với khả năng và ý hướng, sẽ có nguy cơ xã hội xáo trộn. 

Nếu nhiều người nhận thức được sự thống khổ và rối loạn xảy ra ở cõi 
trung giới, do chiến tranh ném vào đó nhiều linh hồn đang sợ hãi và phẫn nộ, 
thì những quốc gia đó sẽ không gây hấn và tạo ra chiến tranh. Nếu có thể 
theo dõi đời sống sau khi chết của những tội phạm bị xử tử, người cầm cân 
công lý sẽ thấy những linh hồn này có thể làm hại xã hội nhiều hơn là khi họ 
còn sống và bị giam cầm, do đó sẽ không có những bản án tử hình. 

Cách đối xử với loài thú cũng được thay đổi, con người sẽ có bổn 
phận đối với loài vật như đàn em nhỏ dại. Thế gian sẽ không còn những lò 
sát sinh, không có những tiệm bán thịt bị vây quanh bởi những thực thể tinh 
linh và những hình thể trung giới đáng ghê sợ, chúng bị đẩy ra khỏi thể xác 
trong cơn sợ hãi khủng khiếp. Bị con người giết hại, những sinh vật này khi 
trở lại thế gian mang theo những rung động chứa đựng sự thù ghét và nghi 
ngờ đối với con người, ảnh hưởng đến những thú vật sống trên trái đất và tạo 
thành “bản năng” chống lại loài người. Khi hiểu biết, con người sẽ không 
còn săn bắn với mục đích “thể thao”, vì họ không muốn bàn tay mình bị 
dính máu những sinh vật vô tội. Loài người sẽ không còn là nguyên nhân 
chính mang lại thống khổ cho thế gian. 

Khi con người nâng tâm thức lên cõi trung giới, sẽ có nhiều thay đổi 
lý thú làm cải thiện toàn xã hội, và sự sống trên trái đất sẽ tốt lành hơn.  

 
VÙNG HOẠT ĐỘNG CỦA THỂ TRÍ 

 
                                                 
1 Aura (hào quang) là một vùng ánh sáng hình bầu dục bao quanh thể xác; người có thông nhãn nhận thấy 
được nó. Những đặc tính của con người được phản ảnh trong hào quang. 
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 Sau cõi trung giới, chúng ta hãy tìm hiểu sơ lược về cõi thượng giới, 
là cõi của thể trí, cho nên còn được gọi là cõi trí. Sẽ đến lúc nhân loại tiến 
lên vùng tâm thức cao cả này, và có thể sinh hoạt trong thể trí cũng như 
dùng những giác quan thể trí. 
 Đây là một thế giới phi thường kỳ diệu không tả xiết, với những màu 
sắc sáng chói, ánh sáng quang huy, âm thanh du dương, với sự sống mãnh 
liệt. Nơi đây, lời nói biểu hiện bằng màu sắc, nhạc điệu, và những hình thể 
sống động tỏa sáng rực rỡ. Ở cõi trần, con người nói và nghe những câu 
vụng về, những biểu tượng bằng ngôn ngữ chỉ diễn tả một phần nhỏ của tư 
tưởng khi xuyên qua bộ óc. Ở thượng giới không cần những lời phát ra ngập 
ngừng, từ tiếng một như ở cõi trần, mà tư tưởng được truyền thẳng từ cái trí 
này đến cái trí kia. Chất liệu cõi thượng giới rất mịn màng, cho nên mỗi tư 
tưởng lập tức tạo ra một hình thể. 
 Ở cõi trí, khi suy nghĩ, những hình tư tưởng phóng ra chung quanh, 
chúng có nhiều màu sắc sáng chói, mạnh mẽ và linh hoạt, chúng thay đổi rất 
nhanh và liên tục, hấp dẫn không thể tả xiết. Tư tưởng càng tốt lành, hình tư 
tưởng càng tươi đẹp; tư tưởng càng trong sạch, thanh cao, hình tư tưởng 
càng rõ ràng và linh động. 
 Tất cả những gì ta nghĩ đến đều hiện ngay trước mặt. Khi nghĩ đến 
một người bạn, hình ảnh bạn mỉm cười ở truớc mặt ta; khi nghĩ đến một nơi 
chốn, lập tức ta đứng ngay ở nơi đó. Không gian không thể chia cách, vì cái 
trí không bị giới hạn. 
 Ở những vùng thấp của cõi thượng giới, thời gian bắt đầu biến mất, 
quá khứ, hiện tại và tương lai bắt đầu tan biến vào giây phút hiện tại, nhưng 
chưa hoàn toàn. 
 Ở thượng giới, tư tưởng diễn tả bằng hình thể, màu sắc và âm nhạc, do 
đó thế giới chung quanh con người rất sống động, vì chất liệu kỳ diệu cõi 
này uốn nắn theo những rung động của tư tưởng họ. 
 Mọi vùng của cõi chân phúc đều sáng chói với những màu sắc chưa 
từng được biết đến khi còn ở thế gian, với âm nhạc du dương mà thính giác 
xác thân không thể nghe được. Sự sống ở đây là một niềm phúc lạc không 
thể tả, không có điều xấu hay không hòa điệu nào có thể khuấy phá sự phúc 
lạc đó được. Không có dấu hiệu nào của sự bất hòa có thể thâm nhập vào cõi 
này, vì tư tưởng không hòa điệu, không cao đẹp, không thể diễn đạt được ở 
đó. Mỗi sự thay đổi hình thể dường như tốt đẹp hơn trước; mỗi sự thay đổi 
âm thanh làm cho nó phong phú hơn, dịu dàng hơn. Nếu một người đang 
nghe thuyết trình trong giảng đường, có giác quan cõi thượng giới thức tỉnh 
và linh hoạt, trước khi những lời nói thốt ra từ miệng diễn giả, người ấy sẽ 
thấy được toàn thể giảng đường tràn ngập âm nhạc, màu sắc và hình thể diễn 
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đạt tư tưởng của diễn giả. Những giác quan được kích thích và linh hoạt 
cùng lúc, vì ở cõi này mọi giác quan chỉ là một.   
 Khi giao tiếp, thể trí của người kém tiến hóa tiếp xúc trực tiếp với thể 
trí của vị tiến hóa cao, cho đến mức độ mà thể trí kém tiến hóa có thể vươn 
tới được. Kiến thức tuôn ra từ thể trí của vị tiến hóa cao rất phong phú, tràn 
đầy, mà tiếp nhận được nhiều hay ít là do khả năng của thể trí người thấp 
kém. Trí tuệ vị tiến hóa hóa cao dường như bao bao bọc và thẩm thấu vào 
thể trí của người tiếp nhận, và thể trí người tiếp nhận càng lúc càng như 
phóng sâu vào một đại dương minh triết. 
 Ở cõi này, lòng từ ái bao trùm rất xa, và niềm hạnh phúc tuôn tràn ra 
theo những vận hà mới. Ngưòi ở cõi trời chân phúc chuyển tiếp năng lực 
thuộc về những cõi cao xuống những cõi thấp hơn, để cũng cố và soi sáng trí 
óc con người. Ảnh hưởng này dành chung cho toàn thể chớ không cho từng 
cá nhân, và trợ giúp con người có được tư tưởng cao thượng hơn, cho họ 
thấy được chân lý rõ ràng hơn. Ảnh hưởng này được ghi khắc vào trí của 
quần chúng, mà bộ óc xác thân nhiều khi không nhận thức được.  
 Một phần sự trợ giúp này nhắm vào những người làm việc bằng trí 
não, đưa ra gợi ý về một tư tưởng mới, một khám phá khoa học, một thiếu 
sót trong kiến thức. Phần cao của cái trí họ tiếp nhận những hiểu biết này và 
truyền đạt xuống phần thấp của cái trí. Trong việc truyền đạt này, phần cao 
của cái trí (thượng trí) phải chế ngự và soi sáng phần thấp của cái trí (hạ trí), 
vì hạ trí từ lâu đã quen với tiến trình suy luận chậm chạp.  
 Như thế, những người đã đạt đến cõi chân phúc có thể góp phần trợ 
giúp nhân loại kém tiến hóa. Đối với những người tiến hóa khá hơn, có cái 
trí được huấn luyện, có thể tạo ra những tinh linh1 mạnh mẽ, và gởi xuống 
để giúp đỡ thế gian; họ cũng có thể gây cảm hứng cao thượng cho những 
người đang lần mò tìm chân lý. Tư tưởng của những người tiến hóa đang ở 
cõi trời chân phúc, tạo ra hình tư tưởng và được năng lực từ sự sống cõi này 
làm tăng sức mạnh, những hình tư tưởng rất mạnh đó có thể giúp vô số nhân 
loại. 
 Đạt được sự hiểu biết ở cõi này khác xa ở những cõi thấp, nó không 
do quan sát phần hình thể, mà là thông hiểu tận bản chất, không do nhận xét 
kết quả, mà do hiểu thấu từ nguyên nhân. Minh triết của cõi này là thấy, 
nghe và biết; nó chú trọng đến nguyên nhân thay vì hiệu quả của sự vật, đến 
chính sự vật thay vì vẻ bên ngoài của chúng. Con người ở cõi trời chân phúc 
nhìn thấu về tương lai, tạo ra căn nguyên có tác dụng trong nhiều thế kỷ tới, 
trợ giúp sự phát triển trên nhiều phương diện. 

                                                 
1 Tinh Linh (elementals) là những lực thiên nhiên hữu hình ở cỡi trung giới và những cõi khác, chúng có 
thể được sai khiến để làm nhiều việc khác nhau. 
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 Khi càng tiến lên cao, những bề mặt của cái tháp càng gần nhau hơn, 
những hoạt động trên phương diện tình thương, minh triết và quyền năng 
càng trộn lẫn nhau. Con người tiến hóa chậm chạp từ thế kỷ này sang thế kỷ 
khác, từ thiên niên kỷ này đến thiên niên kỷ khác. Nếu nhìn lại hàng triệu 
năm trong quá khứ, ta thấy con người vẫn lần mò leo lên theo những đường 
lối khác nhau. Nhưng sự tiến triển sẽ được thúc đẩy nhanh hơn rất nhiều, 
những trở ngại sẽ được vượt qua, và tất cả mọi năng lực sẽ trợ giúp một cách 
có ý thức để con người thành đạt bản chất thiêng liêng. 
 

CẢNH GIỚI ĐẠI ĐỊNH 
 

Bên ngoài cõi thượng giới huy hoàng còn có cõi khác xán lạn hơn, đó 
là cảnh giới của đại định, trong nhân loại hiện tại chỉ có một số ít người có 
thể hoạt động trên cảnh giới đó, đa số còn lại hoàn toàn không biết về nó. 
Trong cảnh giới này, đặc tính tư tưởng hoàn toàn thay đổi, không còn như 
cái mà chúng ta gọi là “tư tưởng” ở những cõi thấp. Tâm thức mất đi những 
giới hạn, và rộng mở một cách mới mẻ, lạ lùng. Tâm thức vẫn biết nó là 
chính nó, đồng thời mở rộng ra bên ngoài để nhận biết những cái ngã khác 
như là một với nó; như thế, nó cũng bao gồm tâm thức của người khác. Nó 
sống, hít thở, cảm giác với những sự sống khác, đồng hóa với những sự sống 
khác, nhưng vẫn biết trung tâm của chính nó. Nó bao dung những sự sống 
khác vào lòng, và tự coi như là một với chúng, cùng lúc nó vẫn duy trì chính 
nó. Không lời nào có thể diễn tả chính xác, chỉ có kinh nghiệm mới có thể 
biết được. 

Sự mở rộng tâm thức này cho con người cảm giác về sự duy nhất. Sự 
phân chia ở thế gian biến mất, vì chúng ta đang ở gần trung tâm nhìn ra bên 
ngoài với cảm giác duy nhất, thay vì ở ngoại biên nhìn thấy đa tạp. Đây là sự 
kết hợp với những vị cao cả hơn, và nhận thức tính chất duy nhất đối với 
những người thấp kém hơn; nhận thấy được trong bản chất tinh thần, nhân 
loại là duy nhất, thay vì đa tạp trong sự biểu lộ ở cõi vật chất. Từ đó sự cảm 
thông tuôn tràn ra, sự cảm thông thấy và biết chính nó trong mỗi linh hồn 
con người, thông hiểu tất cả, cho nên có thể trợ giúp tất cả. Nó có cùng cảm 
giác với tất cả, cho nên có thể nâng cao tất cả. Thị giác này nhận thấy con 
người như họ sẽ là trong tương lai (nếu chúng ta có thể nói như thế), nhận ra 
con người trường tồn, chân thật của họ.  
 Ở mức độ này, ta có thể tìm ra giải đáp cho những vấn đề không thể 
hiểu thấu, và biết được những điều dường như không thể nào biết được ở 
những cõi thấp. Khi ấy người đệ tử càng ngày càng vượt lên cao hơn, minh 
triết đạt được càng thâm sâu hơn, năng lực càng vững mạnh hơn, tình 
thương càng bao trùm hơn. Linh hồn trong trạng thái hoàn toàn tự do cảm 
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thấy dường như không còn nơi nào cao hơn, không còn điều gì mà nó chưa 
nhận ra. 
 

NIẾT BÀN 
 

 Còn một thế giới cao cả hơn, sẽ mở rộng trước linh hồn thức tỉnh, và 
sẽ làm những kinh nghiệm trước đây trở nên bé nhỏ. Còn một giới hạn khác 
trong tầm với của nhãn quan linh hồn; không phải trong tầm với của tư 
tưởng con ngưòi, mà trong một giới hạn nào đó con người có thể hiểu đuợc. 
Niết bàn bao gồm mọi vinh diệu nhất của nhân loại, mỗi tình trạng của nó có 
thể được nhận thấy, chớ không phải chỉ là những giấc mơ êm đềm. Sự sống 
ở đó vượt ngoài mọi tư tưởng về sự sống, ba phương diện: minh triết, quyền 
năng và tình thương cao cả không thể tuởng tượng được. Sự sống ở mặt đất 
chỉ là sự chết nếu so sánh với sự sống ở đó; nhãn quan cõi trần chỉ là sự mù 
lòa và sự khôn ngoan của chúng ta ở cõi trần chỉ là sự khờ khạo nếu so với 
minh triết ở cõi đó. 
 Đó là mục đích cuộc đi hành hương của con người, là quê hương thật 
sự, là thế giới mà con người thuộc về. Mọi tia sáng soi đường cho chúng ta 
trên hành trình mệt mỏi đều xuất phát từ đó. Chúng ta sống, kinh nghiệm và 
leo lên từ cõi trần đến cõi trung giới, từ trung giới đến cõi chân phúc, từ cõi 
chân phúc đến cõi đại định, cuối cùng từ cõi đại định đến cõi niết bàn. Sau 
cùng ta thấy chính ta đã đến từ Thượng Đế, tâm thức ta là phản ảnh tâm thức 
Ngài, là một tia sáng từ tâm thức Ngài.   
 Không bao giờ có sự chấm dứt, nhưng tạm cho đây là cuối cùng của 
giai đoạn này, của sự tiến hóa cao cả này, đến lượt mỗi người sẽ thành một 
vị Thượng Đế mới của một vũ trụ mới. Mỗi người là bản sao hoàn hảo của 
Ánh Sáng từ đó ta đến, để rồi sẽ mang Ánh Sáng đó đến những thế giới 
khác, và thành lập một vũ trụ mới. Công việc đang chờ đợi ta là sự tăng 
trưởng để thành một Thượng Đế cao cả, khi ấy ta sẽ là nguồn cội của sự 
sống mới cho mọi người, và mang Ánh Sáng chứa đựng trong chính ta đến 
những vũ trụ khác. 
Không lời nói nào có thể diễn đạt chính xác con đường ấy, không tư tưởng 
nào dù được truyền trực tiếp từ cái trí này đến cái trí kia, có thể đưa ra hình 
ảnh đích thật, dù mờ nhạt, của những gì sẽ là. Những điều phác họa ở trên 
chỉ đơn sơ và không hoàn hảo. Vâng, đó chỉ là phác họa về tương lai đang 
chờ đợi chúng ta, một tia sáng, dù chỉ mờ nhạt, của Ánh Sáng quang huy sẽ 
được phát lộ. 
 

---HẾT--- 
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