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Những người nghiêm túc tiến hành việc nghiên cứu 

Thông Thiên Học ắt không thỏa mãn với việc chỉ đọc kho tài 

liệu Thông Thiên Học đồ sộ được trút vào thế giới qua hàng 

thế kỷ trong quá khứ và tiếp tục tuôn đổ vào đó thời nay. 

Thêm nữa, nếu họ có bất kỳ năng lực bẩm sinh nào để khảo 

cứu như vậy, thì họ nên chuẩn bị phát triển năng lực giúp 

mình có thể tự thân kiểm chứng điều mà những người khác 

bảo cho mình biết. Nhưng trong mọi trường hợp, thì ta nên 

nghiên cứu lý thuyết nhiều trước khi chuyển sang thực hành, 

và trong hầu hết mọi trường hợp thì ta không thể phát triển 

những giác quan tinh vi trong giới hạn của kiếp lâm phàm 

hiện nay, mặc dù ta có thể đặt nền móng vững chắc cho sự 

phát triển như thế trong kiếp tới. Vì thế cho nên, việc nghiên 

cứu lý thuyết phải tạo thành một bộ phận lớn trong việc rèn 

luyện mọi học viên Thông Thiên Học, và thái độ của y đối với 

việc nghiên cứu như thế là một vấn đề có tầm quan trọng ghê 

gớm. Y cần phân biệt giữa những quyển sách mà mình đọc 

để cho thái độ của mình thích hợp với loại hình sách ấy; y 

phải tìm hiểu xem Khải huyền có nghĩa là gì, Linh hứng có 

nghĩa ra sao, phải phân biệt kho tài liệu Khải huyền với kho 
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tài liệu Linh hứng và cả hai phải được ghi nhận qua sự Quan 

sát. 

Một số kinh điển được coi là có thẩm quyền ẩn đằng sau 

mọi tôn giáo lớn. Vì thể cho nên Ấn giáo có kinh Phệ đà. Từ 

ngữ này có nghĩa là tri thức và tri thức này vốn chân thực đời 

đời. Đó là tri thức của Thượng Đế Ngôi Lời, tri thức của Đấng 

Chúa tể một vũ trụ, tri thức về điều hằng hữu chứ không 

phải về điều trình hiện, tri thức về các thực tại chứ không phải 

về các hiện tượng. Điều này hằng hữu nơi Thượng Đế Ngôi 

Lời, nó là một bộ phận của Ngài. Dưới dạng biểu lộ được 

Khải huyền để trợ giúp con người, nó trở thành kinh Phệ đà 

và dưới dạng đó, nó trải qua nhiều giai đoạn, cho đến khi 

cuối cùng phần nguyên bản còn lại chẳng được bao nhiêu. 

Mọi trường phái triết học Ấn độ đều công nhận thẩm quyền 

tối cao của kinh Phệ đà, nhưng sau khi công nhận về mặt 

Hình thức ấy thì trí năng được phép tự do tùy ý để điều tra, 

phán đoán. Mặc dù Ấn độ giáo cứng ngắc về chính sách cai 

quản xã hội, song nó luôn luôn để cho trí năng con người 

được tự do; trong triết học, siêu hình học, nó luôn luôn ngộ ra 

được rằng nên mưu tìm chân lý và không trừng phạt sự sai 

lầm; sự sai lầm đã bị trừng phạt đúng mức rồi qua sự kiện đó 

là sai lầm, theo định luật thiên nhiên nó gây ra bất hạnh. 

Ngay cả ngày nay sự tự do cổ truyền ấy vẫn được duy trì, và 

người ta có thể suy nghĩ, viết lách tùy ý miễn là y tuân theo 

việc thực hành những tập tục xã hội của giai cấp mình. 

Người Ấn độ chia toàn thể tri thức ra thành hai loại hình – 

loại tối cao và loại thấp. Y xếp mọi thánh kinh vào loại thấp – 

tiếp theo đó là huấn lệnh của một Áo nghĩa thư [1] cùng với 

                                                 

 [1] Mundaka Upanishad, I, i.5  
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mọi kho tài liệu khác, mọi khoa học, mọi giáo huấn; y chỉ xếp 

vào loại tối cao tri thức về “Đấng mà nhờ có Ngài ta biết được 

mọi điều khác”. Thế là ta có được phần tổng kết của Ấn giáo. 

Một khi ta đã đạt được tri thức tối cao và đã trải nghiệm sự 

giác ngộ thì mọi thánh kinh đều trở nên vô ích. Điều này 

được khẳng định rành mạch và táo bạo trong một đoạn văn 

nơi Chí Tôn Ca: “Mọi kinh Phệ đà đều hữu ích cho một người 

Bà la môn giác ngộ, giống như một cái bình ở nơi có nước 

phủ lên trên” [2] . Người ta có cần cái bình chứa chăng khi 

nước có ở khắp mọi nơi? Con người có cần kinh điển chăng 

khi y đã giác ngộ? Sự khải huyền vô ích đối với người nào mà 

Chơn ngã đã được khai thị. 

Vào thời kỳ đầu của Phật giáo, kinh Phệ đà đã được 

trọng vọng bởi vì như Tiến sĩ Rhys Davids có nói: “Đức Phật 

sinh đời được nuôi dưỡng, sinh hoạt rồi từ trần trên cương vị 

là tín đồ Ấn giáo” [3]. Nhưng tính cách tự do trí thức đối với 

Phật tử bao hàm trong lời khuyên minh triết của bậc Đạo sư: 

“Con đừng tin vào một điều gì được nói ra chỉ vì người ta đã nói ra 

nó, đừng tin vào truyền thuyết vì chúng đã được truyền thừa từ 

thời xưa; đừng tin vào lời đồn đại như thế, đừng tin vào các tác 

phẩm do các thánh hiền viết ra chỉ vì các thánh hiền đã viết ra 

chúng . . . Cũng đừng tin vào thẩm quyền chỉ vì của các bậc đạo sư 

hoặc sư phụ của chính con. Nhưng ta phải tin khi lý trí và lương 

tâm của chính ta đã chứng thực cho điều được viết ra, được nói ra 

hoặc giáo lý. Đó là vì ta đã dạy con: đừng tin chỉ vì các con đã nghe 

thấy nó, nhưng khi con tin bằng chính ý thức của mình thì hãy 

                                                 

[2] Tác phẩm đã dẫn ii, 46 

[3] Phật giáo, trang 116. 
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mạnh dạn hành động theo đó” [4] . Đối với Phật tử thì ngay cả sự 

Khải huyền cũng phải được thử thách bằng lý trí và ý thức; ắt 

phải có một sự đáp ứng với nó từ bên trong, nhân chứng bên 

trong là Chơn ngã, trước khi ta có thể chấp nhận nó là thẩm 

quyền. 

Trong các tín ngưỡng Ki Tô giáo và Hồi giáo – cả hai 

chủ yếu chịu ảnh hưởng của Do Thái giáo – bản chất thẩm 

quyền của sự Khải huyền được đẩy mạnh hơn mức bất kỳ tín 

ngưỡng nào trước kia. Thời nay, cái ách thánh kinh được 

Khải huyền đã bị giảm nhẹ rất nhiều đối với Ki Tô giáo do sự 

tăng trưởng của óc phê phán và do sự khảo cứu của các học 

giả. Học viên Ki Tô giáo hiện đại cũng chẳng bị ngăn cản bởi 

sự Khải huyền của mình nhiều hơn bao nhiêu so với tín đồ 

Ấn giáo. Người ta chỉ cần ngả nón tỏ vẻ tôn kính theo qui 

ước, thế rồi học viên được tự do đi theo đường lối của mình. 

SỰ KHẢI HUYỀN 

Đâu là sự Khải huyền? Đó là truyền thông của một Đấng 

cao hơn nhân loại truyền lại sự kiện chính Ngài biết cho những kẻ 

chưa biết mà Ngài thực hiện sự Khải huyền – những sự kiện này 

thì họ không thể đạt tới được bằng việc vận dụng những quan năng 

mà họ đã tiến hóa đến mức đó. Bất cứ lúc nào sự kiện này cũng 

có thể được kiểm nghiệm bởi người nào đấy leo lên tới mức 

của Đấng khải huyền, đó có thể là một Hóa thân, một Thánh 

hiền, một Giáo chủ. Các Ngài “tuyên cáo bằng thẩm quyền”, 

thẩm quyền tri thức, thẩm quyền duy nhất mà mọi người 

lành mạnh đều cúi đầu tuân theo. Chúng ta không thấy các 

                                                 

[4] Kalama Suttas trong Anguttara Nikiya.  
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Đấng cao cả này tự mình viết ra các giáo huấn; các Ngài dạy 

dỗ nhưng không ghi chép lại. Có thể là sau một quãng thời 

gian nhiều năm, thậm chí nhiều thế kỷ mới có vài tín đồ nào 

đấy, một vài đệ tử nào đấy viết ra điều mà mình hoặc tổ phụ 

nghe thấy; vì thế cho nên sự khải huyền – và có lẽ chẳng có 

ngoại lệ nào đối với qui tắc này – trong một chừng mực nào 

đó tất yếu bị người ghi chép lại tô điểm thêm, làm hẹp hòi đi, 

hoặc bóp méo xuyên tạc. Điều nguyên thủy được những người 

thân cận bậc Đạo sư nghe thấy, quả thật tồn tại trong tiên thiên ký 

ảnh, và luôn luôn có thể phục hồi từ đó bởi những ai đã phát triển 

những quan năng nội tại để đọc được ký ảnh ấy. Tuy nhiều 

trường hợp có những người tố chất rất cao đương thời đã ghi 

chép lại đúng mức, nhưng những quyển sách quí ấy đều 

được giữ cẩn mật giao cho những người đã được tuyển lựa 

trông coi trong các thánh điện bí mật, trong các thư viện ở 

hang đá, chỉ có sẵn để cho các Cao đồ Huyền bí học nghiên 

cứu chứ người khác thì không được. 

Tín đồ Hồi giáo ắt khẳng định rằng trong trường hợp 

thánh thư của mình thì chắc chắn hơn khi chính những lời lẽ 

của bậc Đạo sư được bảo tồn, và chắc chắn điều này là do 

thẩm quyền áp đảo của kinh Al Quran trong tâm trí tín đồ 

Hồi giáo. 

Đâu là thái độ của hội viên Thông Thiên Học đối với sự 

Khải huyền? Y nên coi các thánh kinh trên thế giới là đáng 

tôn kính, nhớ rõ nguồn gốc của chúng nhưng không tuân theo 

bất cứ thánh kinh nào vì nhớ rằng đủ thứ kênh truyền thông đã 

truyền thánh kinh xuống cho mình. Y nên cầu viện tới khả năng 

học giả cao siêu nhất, nên có được sự minh giải khả hữu từ 

những công trình nghiên cứu lịch sử và khảo cổ học, nên 

dùng sự phán đoán phê phán tốt nhất của mình để tách chân 

lý cốt lõi được khải huyền ra khỏi điều thêm thắt vốn đã 
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được tô đắp vào xung quanh nó. Nếu y đã phát triển được 

những quan năng thần thông cao cấp thì y nên cố gắng truy 

nguyên và tháo gỡ điều cổ truyền từ điều hiện đại và tìm tòi 

trong tiên thiên ký ảnh để so sánh, xác nhận hoặc phủ nhận 

điều khải huyền mà y có trong tầm tay. Việc phụng sự của 

những môn sinh Thông Thiên Học như thế có thể bao la xiết 

bao khi đội ngũ của họ trở nên đông đảo và được trang bị tốt 

hơn cho nhiệm vụ khổng lồ này? Mà nếu không có trang cụ 

bên ngoài thì y vẫn có thể làm được nhiều bằng sự phát triển 

bên trong; khi tham thiền sâu lắng y có thể mưu tìm sự thật 

vốn chói sáng qua sự khải huyền ẩn bên dưới nhiều bức màn 

vô minh được kiến tạo lệch lạc, y có thể thanh tẩy hóa cuộc đời 

của mình đến nỗi những hạ thể của y ắt trở nên trong suốt đối với 

ánh sáng tinh thần bên trong, nó soi sáng cho những chữ nghĩa 

được viết ra: “Những sự việc của Thượng Đế chẳng biết tới 

con người mà chỉ biết tới Tinh thần Thượng Đế”. Nhưng tinh 

thần ấy ngự trong mọi người và khi ánh sáng của Ngài tỏa 

chiếu ra thì những sự việc thiêng liêng được khải huyền 

cho kẻ có tâm hồn trong sạch. Chừng nào Tinh thần bên 

trong còn chưa đáp ứng được như vậy với những phát biểu 

và giáo huấn được khải huyền thì học viên Thông Thiên Học 

phải tạm ngưng phán đoán trước những lời rêu rao của bất 

cứ sự khải huyền nào. Nó không đúng đối với y chừng nào y 

chưa thể làm cho nó vang vọng trở lại qua tiếng nói Tinh thần 

của chính mình, tức Tự ngã sâu sắc nhất. Cho dù nó có thể 

hữu ích và đẹp đẽ, đáng được nghiên cứu sâu sắc nhất và 

đáng được khảo cứu tôn kính, thì đó là các Thánh kinh trên 

thế giới. Như chừng nào chúng chưa được Tinh thần bên 

trong xác nhận thì ta chưa thể tuân phục, kẻo những sai lầm 

của con người có thể được đổ vấy cho Tinh thần thiêng liêng. 
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SỰ LINH HỨNG 

Linh hứng là gì? Đó là việc nâng các năng lực bình 

thường của con người lên mức cao hơn nhờ vào ảnh hưởng 

ngoại lai nào đấy qua từng bậc trí năng, năng lực đạo đức và 

năng lực tinh thần, mãi cho tới mức mà ảnh hưởng ngoại lai 

thậm chí có thể trục xuất con người ra khỏi thể xác y và dùng 

thể xác ấy cho một cá thể khác biểu hiện. Khi chủ nhân ông 

mới là một Đấng ở một độ cao hoàn toàn siêu việt được con 

người, thì sự linh hứng có thể chuyển thành khải huyền. Một 

số người có thể nghĩ rằng từ ngữ này nên được hạn chế vào 

việc nâng cao năng lực của chủ thể từ mức năng lực bình 

thường lên tới mức cao nhất khả hữu mà không cần phải trục 

xuất chủ nhân ông cũ để thay thế y bằng một cá thể khác cao 

cả hơn chính y. 

Các cấp linh hứng khác ở trong tầm trải nghiệm của rất 

nhiều người. Khi lắng nghe một diễn giả có tri thức và năng 

lực vượt xa chính bạn, có bao giờ bạn cảm thấy rằng trí năng 

của mình được nâng cao lên một mức cao hơn mức mà mình 

có thể vươn tới khi không được trợ giúp? Vào những dịp ấy 

ta lĩnh hội được những vấn đề cho đến nay ta chưa hiểu, ta 

thấy rõ mồn một, trong khi trước kia chỉ thấy lờ mờ; trường 

tư tưởng được soi sáng và ta thấy sự vật trong những mối 

quan hệ cho đến nay ta chưa hề mơ tới. Ta cảm thấy mình 

biết rồi. Đến ngày hôm sau ta muốn chia xẻ với một người 

bạn những kho báu mà ta có được, thì ta bắt đầu giở ra lại cái 

trình bày sáng sủa nhằm miêu tả những chân trời rộng mở 

trước mắt ta. Ta thất bại: ánh sáng đâu mất rồi, còn đâu 

những viễn cảnh mà mắt ta đã từng lướt qua? Tâm trí ta lại 

chìm xuống mức bình thường, sự linh cảm đã qua rồi. Đối 

với năng lực trí thức là bao nhiêu thì năng lực đạo đức cũng 
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bấy nhiêu. Ta đã thấy một vẻ đẹp chưa từng biết, đã cảm 

nhận một sự hâm mộ áp đảo đối với điều cao thượng và 

trong sạch. Điều gì đã biến thành sự nhiệt tình hăng hái? Phải 

chăng lớp tro lạnh của sự ủng hộ trí thức vẫn còn lại trong 

trái tim thoi thóp, niềm hân hoan đam mê với lý tưởng đạo 

đức. Tại sao bây giờ nó có vẻ lạnh lẽo, ảm đạm không hấp 

dẫn đến như thế? Bạn đã được nâng lên tới một mức cao hơn 

so với mức mình có thể đạt được mà không được trợ giúp; 

tuy nhiên cái lý tưởng đạo đức và quyền năng ấy của nó đã 

được trình hiện cho bạn “trên đỉnh Núi”, và sự kiện bạn đã 

từng một lần trải nghiệm quyền năng thúc đẩy tất cả của nó 

ắt khiến cho bạn nhạy cảm hơn với nó trong tương lai, và sẽ 

có ngày điều mà bạn cảm nhận được nhờ một người khác 

linh hứng sẽ trở thành sự vận dụng thông thường các quan 

năng đạo đức của chính bạn. 

Bạn có thể biết một số chúng tôi đã lên tới những mức 

linh hứng cao cấp hơn khi đứng trước mặt các Chơn sư và 

việc cảm nhận được sự hiện diện của các Ngài có khả năng 

nâng cao chúng tôi một cách mầu nhiệm đến đâu. Các Ngài 

không cần nói, không cần giảng dạy, chỉ cần có mặt cũng đủ 

rồi. Từ sự hiện diện ấy chúng tôi lại đi ra ngoài hòa trộn vào 

thế giới bình thường, cảm nhận được sự khác nhau trong bầu 

hào quang của nó với bầu hào quang của Đấng cao cả. 

Nhưng chúng tôi đã biết và ký ức ấy vẫn ở mãi với chúng tôi. 

Những người đã viết lách hoặc nói năng nhờ vào sự 

linh hứng đã được nâng cao như thế đấy. Quan năng trí tuệ 

và đạo đức của họ đã được kích thích như vậy và nâng cao 

lên vượt xa mức bình thường, họ vẫn còn nói hoặc viết, tính 

tình và tính khí của chính họ vẫn tô điểm cho điều họ nói ra, 

để lại dấu ấn của riêng mình lên điều họ viết ra. Nhưng họ 
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viết và nói cao thượng hơn hẳn, có sức mạnh hơn hẳn so với 

mức họ có thể làm mà không được trợ giúp. 

Vậy là ta có thể được nâng cấp linh hứng từ mức này 

lên mức khác cho đến khi ta đạt tới trình độ mà tâm trí và xúc 

động của con người không còn chi phối thể xác của y nữa, 

như thế thể xác ấy hoàn toàn bị chiếm hữu và sử dụng bởi 

Đấng cao cả hơn chính y. Lúc bấy giờ phàm nhơn con người 

không còn nói nữa mà chính “Tinh thần của Cha nói” qua y, 

những hạn chế của y bị mất đi, những tính khí đặc dị của y 

cũng biến mất và những lời cảm ứng đạo giáo ấy tuôn đổ ra 

mà không bị ô nhiễm. Lúc bấy giờ linh hứng có thể được xếp 

vào loại khải huyền.  

Qui trình Linh hứng 

Qui trình của mọi điều này rất đơn giản. Ta biết rằng do 

sự tương quan giữa những biến đổi về tâm thức và những rung 

động của chất liệu, mỗi sự biến đổi của tâm thức đều được kèm 

theo bởi một rung động của chất liệu mà tâm thức chiếm lấy 

để hình thành hiện thể; mỗi rung động trong chất liệu của 

hiện thể cũng được kèm theo bởi một sự biến đổi trong tâm 

thức được thể hiện ra. Khi một trong cặp này phát động thì 

phần kia của cặp ấy ắt hưởng ứng. Khi hai hoặc nhiều người 

tụ họp lại thì có một người tiến hóa hơn những người khác; 

người tiến hóa hơn suy nghĩ, ham muốn hành động bèn 

dựng nên trong các hiện thể hạ trí, vía và xác một loạt rung 

động tương ứng với những biến đổi trong tâm thức của y; 

những rung động này gây ra những rung động tương tự 

trong chất liệu hạ trí, vía và xác ngăn cách giữa chính y với 

những người kém tiến hóa hơn đang có mặt. Đến lượt, những 

rung động trong chất liệu trung gian gây ra những rung động 

tương tự trong các hiện thể ở lân cận. Những rung động ấy 
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ngay tức khắc được đáp ứng bởi những biến  đổi tương ứng 

trong các tâm thức được thể hiện ra và những người hữu 

quan được giao tiếp với người tiến hóa hơn mình ắt có thể 

suy nghĩ, ham muốn, hành động ở một mức độ cao hơn so 

với mức họ có thể đạt được khi tự lực cánh sinh. Họ có thể 

hiểu được sâu sắc hơn, cảm nhận được nồng ấm hơn, hành 

động được cao thượng hơn so với mức không được trợ giúp. 

Khi sự kích thích này bị mất đi thì họ dần dần chìm xuống trở 

lại mức bình thường, nhưng ký ức vẫn còn đó và họ nhớ rằng 

mình “đã biết”. Hơn nữa họ cũng dễ dàng hơn trong việc đáp 

ứng lần thứ nhì và cứ thế mãi cho đến khi họ được xác lập 

thường trực trên một mức cao hơn. Vì thế cho nên mới có giá 

trị của việc đồng hành với những người cao cấp hơn chúng 

ta, sinh hoạt “trong hào quang của những người ấy”. Chẳng 

cần nói năng gì, chỉ nói một chút thôi cũng được, nhưng hiện 

thể tinh vi được chỉnh hợp với một chìa khóa cao hơn mà 

người ta không cảm nhận được, và có lẽ khi sự đồng hành ấy 

đã bị cắt ngang thì người trẻ tuổi hơn mới ý thức được sự 

thay đổi vốn đã được tạo ra như vậy do tiếp xúc với bậc 

trưởng thượng hơn. 

Ta cũng có thể đạt được kết quả tương tự bằng cách đọc 

những tác phẩm của những  người tiến hóa hơn ta. Một loạt 

sự thay đổi giống như vậy được dựng nên, mặc dù nó có sức 

mạnh kém hơn so với sự hiện diện linh hoạt của người ấy. Vả 

lại, ý định và việc nghiên cứu kính cẩn có thể thu hút sự chú 

ý của người viết, cho dù người này đang nhập thể hay thoát 

xác; điều này có thể thu hút người viết tới với người học và 

như vậy khiến cho người học được bao trùm hoàn toàn trong 

hào quang của người viết cũng mạnh mẽ như người viết 

đang có mặt bằng xương bằng thịt. Vì vậy cho nên mới có giá 

trị của việc đọc kho tài liệu cao thượng, chúng ta nhất thời 
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được nâng lên tới mức đó và khi kiên trì đều đặn đọc như 

vậy, ta ắt được nâng cao lên tới một mức cao hơn và được xác 

lập ở đó. Vì thế cho nên mới có giá trị của việc đọc một đoạn 

ngắn trước khi tham thiền, nó nâng ta lên một mức thuận lợi 

hơn cho công việc tham thiền so với khi ta khởi sự mà không 

được trợ giúp. Cũng vì thế nên mới có giá trị của “những chỗ 

linh thánh” dành cho việc tham thiền khi bầu hào quang theo 

sát nghĩa đang rung động ở một mức cao hơn so với mức của 

chính ta. Cũng vì thế cho nên mới có lời khuyên thường ban 

ra cho kẻ được giáo huấn là nếu có thể được thì hãy dành 

riêng một phòng hoặc buồng kín để tham thiền, chẳng bao 

lâu thì nơi ấy ắt có được một bầu hào quang trong sạch và 

tinh vi hơn so với thế giới xung quanh. Học viên Thông Thiên 

Học ắt chẳng được ích lợi bao nhiêu khi làm quen với những 

định luật này nếu y không sử dụng chúng để tự giúp mình 

và giúp những người xung quanh. 

Thái độ đối với Linh hứng 

Học viên Thông Thiên Học nên có thái độ nào đối với 

người được linh hứng hoặc tác phẩm được linh hứng? Y nên 

tiếp thu, làm yên mọi rung động bình thường của mình đến 

mức tối đa và mở rộng toàn bộ bản chất của mình để tiếp thu 

sự tác động và lưu nhập của những làn sóng rung động tuôn 

đổ vào mình. Nhưng thái độ của y nên vượt hơn mức tiếp 

thu, y nên từ tốn nỗ lực chỉnh hợp mình và cộng tác với 

những làn sóng lưu nhập. Y nên cố gắng tăng cường những 

rung động đồng cảm sao cho những biến đổi kèm theo trong 

tâm thức có thể hoàn chỉnh đến mức tối đa. Để được như vậy 

y phải tuôn đổ tình thương, sự tin cậy, tin tưởng và quên 

mình trọn vẹn hiến dâng lên Đối tượng đang linh hứng. Y 

phải nhất thời trút bỏ được ý niệm, xúc cảm, hoạt động của 
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chính mình, hiến mình để mô phỏng chứ không phát khởi. 

Giống như cái hồ nước không bị xao động có thể phản chiếu 

mặt trăng và ngôi sao, nhưng cũng cái hồ ấy bị cơn gió hiu 

hiu thoáng qua làm mặt nước gợn sóng lăn tăn thì chỉ có thể 

có những phản chiếu vỡ vụn; con người hạ đẳng khi ổn định 

tâm trí mình, làm cho những ham muốn được yên lặng và áp 

đặt sự êm ả lên những hoạt động của mình, ắt mô phỏng bên 

trong mình hình ảnh của phần cao thượng hơn, do đó người 

đệ tử có thể phản chiếu trí của Chơn sư. Cũng vì thể, nếu tư 

tưởng của chính y nổi dậy, ham muốn của chính y nổi lên thì 

y chỉ có những sự phản chiếu vỡ vụn, những ánh sáng nhảy 

múa chẳng cho y biết được điều gì. 

Nếu bạn sắp đọc một trong những tác phẩm được linh 

hứng của thế gian: Noi Gương Chúa, Những Kim Thi của 

Pythagore, Ánh Sáng Trên Đường Đạo, Tiếng Nói Vô Thinh thì 

trước khi đọc bạn hãy cầu nguyện, nếu bạn có thói quen nâng 

tâm thức lên tới tâm trạng cao nhất hoặc trì niệm một mantra 

hay là ngâm lên dịu dàng một bài ngâm vịnh quen thuộc và 

thân thương để đưa bản thân mình vào tình huống đồng 

cảm. Thế rồi bạn hãy đọc một câu, đọc đi đọc lại, suy gẫm 

câu ấy, thưởng thức nó bằng cái trí, rút tỉa ra tinh hoa, sức 

sống của nó. 

Vậy là thể tinh vi của bạn ít ra là trong một chừng mực 

nào đấy cũng chỉnh hợp được với thể tinh vi của người viết 

được linh hứng và lặp lại rung động của người ấy để lập nên 

trong tâm thức bạn những sự biến đổi tương ứng. Những tác 

phẩm được linh hứng thật là vô giá: đó là những nấc thang 

trên một cái thang được bắc từ dưới đất lên trời, một cái 

thang Jacob thật sự mà các vị thiên sứ của Thiên Chúa có thể 

leo lên tụt xuống bằng cái thang ấy. 
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SỰ QUAN SÁT 

Còn có một loại sách vở thứ ba đáng để cho học viên 

Thông Thiên Học chú ý, nhưng thái độ của y đối với chúng 

nên khác hẳn so với thái độ y chọn theo đối với những tác 

phẩm được khải huyền và linh hứng. 

Đây là những tác phẩm bao hàm những điều quan sát 

của các học viên tiên tiến hơn y, điều quan sát của những học 

viên đang tiến hóa về tri thức và quyền năng trên nhiều cõi 

nhưng chưa đạt tới trình độ Con người Toàn bích. Có những 

sách chẳng hạn như Giáo Lý Bí Truyền và Phật giáo Bí truyền 

do các đệ tử viết ra, tuy không ghi lại những quan sát trực 

tiếp của học viên, mà đúng hơn là chép lại những giáo huấn 

của Chơn sư, thì trong đó vẫn có lẫn lộn những điều sai lầm 

do hiểu lầm các giáo huấn. Chính H. P. B. cũng bảo chúng tôi 

rằng trong Giáo Lý Bí Truyền tất yếu có những sai lầm và khi 

trong tác phẩm tuyệt vời ấy ta thấy có việc bà miêu tả những 

bức tranh do Sư phụ bà chỉ cho bà thấy, thì điều này cũng mở 

ra khả năng sai lầm khi quan sát: có lẽ sai lầm ấy không 

nghiêm trọng vì trong khi viết lách bà vẫn được giám sát và 

trợ giúp kỹ lưỡng. Hai tác phẩm nêu trên tách riêng với đại 

khối kho tài liệu của chúng ta, bởi vì các Chơn sư có dính 

dáng tới việc viết những sách ấy. Còn những sách mà tôi 

đang đề cập tới là do các đệ tử viết ra khi sử dụng những 

quan năng thông thường của chính mình, các quan năng vẫn 

còn đang tiến hóa. Đó là những sách chủ yếu liên quan tới cõi 

trung giới, trí tuệ và bồ đề, liên quan tới cấu tạo của con 

người, liên quan tới quá khứ của những cá thể, quốc gia, 

chủng tộc và thế giới. Chúng ta đang dần dần tích lũy được 

một số lớn kho tài liệu thuộc loại này, kho tài liệu quan sát 
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của các học viên dùng những quan năng siêu vật lý. Đối với 

điều này thì ta cần nhớ kỹ một vài qui tắc: 

Một là: Các học viên hữu quan đang tiến hóa cho nên 

những quan năng mà họ sử dụng ngày nay đã trở thành các 

quan năng thông thường của họ và tiến bộ hơn, đạt được 

những cõi cao hơn so với các quan năng mà họ đã sử dụng 

cách đây 10 hoặc 15 năm. Vì thế cho nên giờ đây họ nhìn thấy 

nhiều hơn so với mức họ nhìn thấy vào lúc đó, xét cả về mặt 

số lượng lẫn chất lượng, và tầm nhìn rộng mở này tất yếu 

phải đưa tới những tường trình có mức độ viên mãn hơn so 

với tầm nhìn trước kia hạn hẹp hơn. 

Hai là: Sự trọn vẹn lớn hơn này ắt thay đổi tùy theo tỉ lệ 

và phối cảnh. Một sự vật có vẻ uy nghi và độc lập khi ta thấy 

nó có một mình, nhưng sự vật ấy có thể trở nên phụ thuộc và 

tương đối không quan trọng khi ta thấy nó là một bộ phận 

của một tổng thể lớn hơn. Nó có thể thay đổi hình dáng và 

màu sắc, được nhìn thấy với những bối cảnh xung quanh mà 

người ta chỉ nhìn thấy được khi quan sát nó bằng một tầm 

nhìn cao hơn. Chẳng hạn như một quả cầu mà mắt phàm 

thấy trôi giạt qua không gian lại trở thành cái đầu mút cuối 

tự do của một thể liên tục gắn liền bằng chất liệu với mặt trời 

khi ta nhìn thấy nó bằng tầm nhìn siêu vật lý. Liệu việc mô tả 

nó là một quả cầu là sai hay đúng? Vừa đúng vừa sai. Nó đã 

và đang là một quả cầu trên cõi trần, đáp ứng với mọi ngụ ý 

về quả cầu mà ta ngầm hiểu dưới đây. Thế mà ở các cõi tinh 

vi hơn nó không còn là một quả cầu nữa mà là một thể, đầu 

mút của thể ấy chỉ là quả cầu đốí với mắt phàm, mắt phàm 

này không thấy được sự nối tiếp nó vốn vô hình. 

Ba là: Tầm nhìn sâu sắc hơn dò ra những giai đoạn trung 

gian trước kia chưa ai thấy và cho thấy một loạt những biến 

đổi giữa hai giai đoạn mà đối với tầm nhìn kém sắc sảo hơn 



https://thuviensach.vn

15 

thì đó là một chuỗi ngay trước mắt. Vậy thì trong những 

quan sát trước kia, người ta bảo rằng cực vi tử hồng trần vỡ 

ra thành chất trung giới. Mười hai năm sau khi người ta 

nghiên cứu một hiện tượng tương tự thì thấy rằng nguyên tử 

hồng trần ấy vỡ ra thành ra vô số hạt nhỏ li ti không tưởng 

tượng nổi và ngay tức khắc các hạt này lại tụ tập thành 49 

nguyên tử trung giới, chúng có thể hoặc không thể tổ hợp 

thành các phân tử trung giới. Lại nữa người ta có đề cập tới 

một bức vách xoay vòng, khi nhìn kỹ hơn thì chẳng thấy bức 

vách nữa mà đó là một hàng rào hão huyền do chuyển động 

nhanh gây ra, giống như một vòng tròn lửa được vạch ra bởi 

một cái que có đầu mút châm lửa đang quay tít. Cũng giống 

như vậy, dưới ánh sáng liên tục của chất hơi hoặc điện thì 

một cái đĩa quay tít gồm các tia màu trắng và màu đen trình 

hiện thành màu xám; ta tắt đi rồi cắt ngang bóng tối bằng ánh 

sáng chớp lóe thì cái đĩa ấy coi như bất động và mọi tia trắng 

đen đều rõ ràng phân biệt. Đâu là sự quan sát đích thực? 

Trong mỗi trường hợp thì mắt đều thực sự chứng kiến điều 

mà nó nhìn thấy. Các ngoại duyên khác nhau áp đặt lên nó 

những tầm nhìn khác nhau. 

Cũng có những sự dị biệt khác nữa, nhưng ta có thể coi 

những điều trên là tiêu biểu. Vậy thì chẳng lẽ những sách vở 

liên quan tới sự quan sát ấy là vô ích hay sao? Chúng chỉ trở 

nên vô ích thậm chí là tai hại, khi học viên Thông Thiên Học 

coi chúng là những điều khải huyền hoặc linh hứng, thay vì 

là điều quan sát. Quan sát là cơ sở của kiến thức khoa học; 

điều kiện để cho khoa học tiến bộ là những quan sát sau này 

phải sửa sai được những quan sát trước kia. Khi giáp mặt với 

cái đĩa có tia trắng và đen, cái đĩa trình hiện thành màu xám; 

cái đĩa quay tít nhưng có vẻ bất động thì học viên quang học 

ắt không kết luận rằng những quan sát mâu thuẫn với nhau 
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như vậy khiến cho nó trở nên vô dụng. Y tìm tòi và tìm ra 

ngoại duyên của ánh sáng, cấu tạo của mắt, để giải thích 

được những phúc trình ấy đều đúng hết, mặc dù mâu thuẫn với 

nhau. Y để cho những quan sát ấy phải chịu một thí nghiệm 

mới và phải chịu sự khảo sát kỹ lưỡng của lý trí cho đến khi 

sự thật nhiều mặt xuất lộ từ những điều mâu thuẫn ấy. 

Thái độ Khoa học 

Học viên Thông Thiên Học nên có thái độ ra sao đối với 

những sách vở quan sát? Đối với những sách như thế, ta phải 

có thái độ của một học viên khoa học chứ không phải thái độ 

của một tín đồ. Ta phải vận dụng một trí thông minh lỗi lạc, 

một cái trí sắc sảo, một trí năng đầy tâm huyết, một lý trí biết 

phê phán và suy tư để ứng phó với những quyển sách ấy. Ta 

không được chấp nhận những quan sát của các học viên khác 

là chung thẩm cho dẫu những học viên này đang sử dụng 

những quan năng mà chính ta còn chưa phát triển được. Ta 

chỉ chấp nhận những quan sát ấy như là: những quan sát này 

có thể bị biến đổi, sửa sai, duyệt lại. Ta nên coi nhẹ chúng chỉ 

là những giả thuyết nhất thời được chấp nhận cho đến khi 

những quan sát thêm nữa (kể cả quan sát của chính ta) xác 

nhận hoặc phủ nhận chúng. Nếu chúng soi sáng cho những 

điều tối tăm, nếu chúng đưa tới đạo đức lành mạnh thì ta hãy 

tiếp nhận chúng và sử dụng chúng; nhưng đừng bao giờ để 

cho chúng trở thành xiềng xích đối với tâm trí ta, trở thành 

nhà tù đối với tư tưởng ta. Ta hãy nghiên cứu những sách vở 

này nhưng đừng có nuốt chửng nó; hãy tìm hiểu nó và tạm 

gác lại sự phán đoán: những sách vở ấy là những đầy tớ hữu 

ích đắc lực nhưng là những ông chủ nguy hiểm; ta phải 

nghiên cứu chúng chứ không sùng bái chúng. Hãy tự mình 

có ý kiến chứ đừng vay mượn ý kiến của người khác, đừng 
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hấp tấp, nên biết rằng mình chấp nhận những ý kiến của 

người khác chỉ là những ý kiến đã có sẵn giống như quần áo 

may sẵn thì chưa chắc gì ta đã mặc vừa chứ đừng nói tới khi 

ta thay đổi vóc dáng. 

Trong Hội Thông Thiên Học có một khuynh hướng 

nguy hiểm khi biến những sách vở quan sát thành những 

thẩm quyền, thay vì chỉ dùng chúng làm tài liệu nghiên cứu. 

Ta không được làm gia tăng thêm số tín đồ mù quáng đã tồn 

tại rồi, mà phải làm tăng thêm số học viên lành mạnh và mực 

thước, vốn kiên nhẫn có ý kiến của riêng mình và rèn luyện 

năng lực của riêng mình. Hãy sử dụng sự phán đoán của 

chính mình đối với mọi điều quan sát mà ta cần phê chuẩn; 

hãy khảo sát nó càng kỹ lưỡng càng tốt; hãy phê phán nó tới 

mức tối đa. Các bạn đã phục vụ tồi tệ cho chúng tôi khi các 

bạn biến các học viên thành những vị giáo hoàng, và lặp lại 

như con két những phát biểu mà bạn chẳng biết có đúng hay 

không, nhưng cứ cho đó là thẩm quyền. Hơn nữa, tin tưởng 

mù quáng là con đường dẫn tới đa nghi mù quáng: bạn đặt 

học viên lên cái bệ rồi lớn tiếng rêu rao rằng người ấy là một 

đạo sư, bất chấp lời phản đối của người ta; thế rồi khi bạn 

thấy người ấy phạm phải một số sai lầm nào đấy – thì chính y 

đã cảnh báo bạn là chuyện đó rất có thể xảy ra – thì bạn lại 

quay ngoắt đi, hạ bệ y và chà đạp lên y. Bạn đánh y nhừ tử 

trong khi lẽ ra bạn phải đập cho mềm xương cái sự mù quáng 

của chính bạn, sự ngu dốt của chính bạn và sự háo hức tin 

theo của chính bạn. 

Chẳng lẽ không phải là lúc ta nên ngưng đóng vai trẻ 

con để bắt đầu là những người nam nữ trưởng thành hay sao, 

khi ta ngộ ra được cơ hội của mình lớn lao biết dường nào, 

còn thành tựu của mình thì nhỏ bé xiết bao? Chẳng lẽ đây 

không phải là lúc để dâng lên Chân lý việc tôn vinh nghiên 
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cứu thay vì sùng bái sự cả tin mù quáng hay sao? Ta hãy sẵn 

sàng sửa sai một ấn tượng sai lầm hoặc một quan sát chưa 

hoàn hảo, hiên ngang bước đi với đôi mắt mở to và đầu óc 

tỉnh táo, nên nhớ rằng khảo sát là việc phụng sự tốt nhất cho 

Chân lý. Chân lý là mặt trời, tự soi sáng bằng ánh sáng của 

mình, một khi ta đã nhìn thấy nó thì ta không thể bác bỏ nó 

được. “Mong sao Chân và Giả đánh xáp lá cà với nhau; trong 

cuộc đụng độ công minh ấy, ai biết đâu được Chân lý lại tồi 

tệ hơn hay sao”. 

 

 

  

 

 


