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GIỚI THIỆU VỀ TÁC GIẢ 

 

SAMAEL AUN WEOR 

Một cuộc đời phục vụ nhân loại 

Có thể bạn chưa bao giờ nghe nói đến ông, nhưng Samael 

Aun Weor đã thay đổi cả thế giới. 

Samael Aun Weor 

(06/03/1917-24/12/1977) tên 

thật là Víctor Manuel Gómez 

Rodríguez, là một bậc thầy tâm 

linh người Colombia và là tác giả 

của hơn 60 cuốn sách về tâm 

linh bí truyền. 

Năm 1950, với hai cuốn sách 

đầu tiên của mình, ông đã trở 

thành người đầu tiên tiết lộ các 

bí truyền đã được ẩn giấu trong 

các tôn giáo vĩ đại nhất trên thế 

giới. 

Từ năm 1950 đến 1977 – chỉ trong vòng hai mươi bảy 

năm – Samael Aun Weor không những đã viết hơn 60 cuốn 

sách về những chủ đề khó nhất trên thế giới, như tâm thức, 

Kabbalah, vật lý, Tantra, thiền, v.v., trong đó ông đã khéo léo 

tiết lộ ra cái nguồn gốc duy nhất của tất cả mọi tri thức – mà 

ông gọi là Gnosis – mà đồng thời ông cũng truyền cảm hứng 

cho hàng triệu người trên khắp Châu Mỹ Latinh: trải dài trên 

20 quốc gia và diện tích hơn 21.000.000 km2, thành lập 

trường học ở khắp mọi nơi, thậm chí cả những vùng không 

có điện và bưu chính. 
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Trong suốt 27 năm đó, ông đã trải qua tất cả những thái 

cực mà nhân loại có thể đem đến cho ông, từ sự tôn thờ đến 

những lời đe dọa ám sát. Ông đã từ bỏ mọi thu nhập cho dù 

các sách và các bài giảng của ông vô cùng phổ biến. Ông đã 

tránh xa mọi danh tiếng, mọi sự thừa nhận của quần chúng 

và những kẻ tôn thờ ông. Ông coi mọi người là bạn, từ tổng 

thống đến người nông dân, mà vẫn như một bí ẩn đối với tất 

cả mọi người. 

Khi chúng ta suy ngẫm về những nỗ lực đòi hỏi để làm 

những công việc thường ngày, chúng ta không khỏi ngạc 

nhiên khi nghĩ về nỗ lực phi thường mà ông đã bỏ ra để đạt 

được những gì ông đã làm trong một thời gian ngắn. Nhưng, 

có một lý do: ông là một con người biết được ông là ai và phải 

làm gì. 

Như một tấm gương thực sự về lòng từ bi và sự cống hiến 

quên mình, Samael Aun Weor đã dành trọn đời để giúp đỡ 

mọi người, bất kỳ ai, một cách vị tha. Sứ mệnh của ông là chỉ 

cho nhân loại biết nguồn gốc chung của mọi truyền thống 

tâm linh, tôn giáo. Ông đã không chỉ thực thi sứ mệnh này 

qua các trang sách và bài giảng mà còn qua những hành động 

của mình. 

Thông điệp  

Năm 1950, Samael Aun Weor là người đầu tiên tiết lộ công 

khai về sự thật được ẩn giấu dưới biểu tượng hai cây trong 

vườn Eden: Cây Sự Sống (Kabbalah) và Cây Tri Thức (tình 

dục trinh bạch, còn được gọi là Tantra hay Phép Luyện Kim). 

[1] 

[1] "Từ dưới mặt đất, Ðức Chúa Trời cho mọc lên những cây 

thật đẹp mắt, trái chúng dùng làm thực phẩm rất ngon; ở giữa vườn 

cũng có cây sự sống và cây tri thức thiện và ác." (Sáng thế 2:9, 

Kinh Thánh) 
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Sách 

Mỗi cuốn sách ông viết đều thật uyên thâm, sâu sắc, và 

quan trọng hơn cả là rất thực tế. Không phải ý tưởng mà là 

kinh nghiệm. 

 “Có những tác giả viết lên những áng văn thật tuyệt diệu, 

nhưng khi chúng ta nhìn vào bản thân họ, chúng ta nhận ra 

rằng họ không sống cuộc đời mình theo những gì họ viết; họ 

không tự trải nghiệm những điều đó, và đó chính là lý do vì sao 

mà họ sai lầm. Tôi hiểu rằng một người chỉ được viết những 

gì mà mình đã trực tiếp tự trải nghiệm. Về phần mình, tôi đã 

làm như vậy.”  

“Này những người bạn thân yêu của tôi, bây giờ và mãi mãi, 

tôi từ bỏ, đã từ bỏ và sẽ tiếp tục từ bỏ bản quyền. Mong muốn 

duy nhất của tôi là những cuốn sách này được bán với giá 

thấp, trong khả năng của người nghèo, trong khả năng của tất 

cả những người đau khổ và khóc than. Tôi mong ước rằng 

ngay cả những người nghèo khổ nhất cũng có thể có được 

những cuốn sách này với vài đồng xu họ mang trong túi … Bất 
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kỳ ai muốn xuất bản chúng, hãy để họ xuất bản, vì lợi ích của 

nhân loại đang đau khổ.”  

 

Đến tháng 8 năm 1977, ông bị ung thư dạ dày. Trong thời 

gian này, ông vẫn tiếp tục nói chuyện với học sinh và công 

chúng, trả lời phỏng vấn trên đài phát thanh và truyền hình 

ở Mexico. Cuối cùng ông buộc phải dừng lại, do đau dạ dày 

suy nhược. Khi tình trạng sức khỏe của ông dần trở nên tồi 

tệ, ông đã nói với những người ở bên giường của mình: 

“Đừng bám vào cơ thể bị vùi dập của tôi, thay vào đó hãy 

bám lấy cơ thể giáo lý của tôi.” 

Ông qua đời vào ngày 24/12/1977. 
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Samael Aun Weor đã để lại cho chúng ta những giáo lý 

hiện diện trên khắp thế giới khi hàng ngàn môn đồ Gnosis 

tiếp tục học tập và giảng dạy kiến thức này. 

“Đừng theo tôi. Tôi chỉ là một biển chỉ dẫn. Hãy đạt đến sự 

Giác ngộ của riêng mình.” 

“Trong thời đại ngày nay, nếu chỉ đơn giản đi theo một ai 

đó thì sẽ rất nguy hiểm. Tốt hơn hết là hãy tìm kiếm Vị Thầy ở 

bên trong. Tốt hơn hết là hãy đi theo Bản thể của chính mình.” 
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LỜI GIỚI THIỆU CỦA 

GNOSTICTEACHINGS.ORG 

 

“Ngay cả một người là tội lỗi nhất trong tất cả những người 

tội lỗi, họ vẫn sẽ vượt qua đại dương tội lỗi chỉ bằng chiếc bè 

của sự hiểu biết chính mình. Như ngọn lửa bùng cháy biến gỗ 

thành tro, cũng như vậy ngọn lửa của sự hiểu biết về chính 

mình làm tiêu tan tất cả các món nợ nghiệp thành tro bụi…” 

Krishna, Bhagavad-gita 4: 36-37 

Cuốn sách này bắt đầu bằng cách đặt câu hỏi, chúng ta là 

ai? Chúng ta đến từ đâu? Chúng ta đang đi đâu? Chúng ta 

đang sống để làm gì? Tại sao chúng ta sống? Câu trả lời cho 

những câu hỏi này có thể được khám phá nếu một người biết 

nơi nhìn và cách nhìn. 

Cho dù chúng ta là ai, chúng ta đều trải nghiệm những cảm 

giác thỏa mãn, cảm thấy hạnh phúc và cảm nhận mục đích 

của mình từ phía bên trong. Những điều này không được cảm 

nhận bên ngoài chúng ta, và không thể tìm thấy trong những 

vật thể và hoàn cảnh bên ngoài. 

Cũng như thế, hiểu biết về chính mình và mục đích của 

chúng ta không thể tìm thấy ở những thứ bên ngoài, mà được 

tìm thấy ở bên trong. Bằng cách biết những gì trong trái tim 

và tâm trí của chúng ta, bằng cách nhìn thấy những gì chúng 

ta thường bỏ qua, chúng ta không chỉ biết được những gì 

chúng ta có thể làm được, mà còn biết được những gì ngăn 

cản chúng ta phát huy hết tiềm năng của mình. Hiểu biết đó 

cho chúng ta thấy con đường thay đổi thực sự. 

Khi hiểu biết chính mình, chúng ta có được kiến thức về 

cách thay đổi để tốt hơn. Khi chúng ta cải thiện bản thân và 
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đánh thức bản chất đích thực của mình, tự nhiên chúng ta bắt 

đầu tỏa ra ánh sáng của Thần Thánh trong mọi việc chúng ta 

làm, tăng trưởng hạnh phúc của chính mình và lan tỏa cho 

người khác. Đây là cách chúng ta bắt đầu sống theo thông 

điệp của Gnosis, rằng ánh sáng của Thần Thánh ở bên trong 

chúng ta. Khi biết chính mình, chúng ta cũng tìm hiểu về ánh 

sáng đó và có thể mang nó vào thế giới để đem lại lợi ích cho 

tất cả mọi người. 

“Mọi thứ, tất cả các tình huống xảy ra ở ngoài chúng ta, 

trong bối cảnh của thế giới này, đều là những hình ảnh phản 

chiếu những thứ chúng ta có ở trong tâm. Với một lý do thích 

đáng, chúng ta có thể khẳng định một cách chính thức rằng 

‘bên ngoài là phản ánh của bên trong’. Khi nào một người thay 

đổi ở bên trong và sự thay đổi đó thật triệt để, thì ở bên ngoài, 

những hoàn cảnh và cuộc sống cũng thay đổi theo.” -Samael 

Aun Weor 

Cuốn sách này phản chiếu và soi sáng tâm lý học tâm linh 

của tất cả các tôn giáo đích thực và truyền thống huyền bí. 

Với sự hướng dẫn thực tế trong cuốn sách này, bất cứ ai cũng 

có thể thức tỉnh để nhìn thấy ánh sáng của Thần Thánh bên 

trong chính mình. 

 

 

  



12 

 

CHƯƠNG 1 – THỨ BẬC HIỆN HỮU 

 

Chúng ta là ai? Chúng ta đến từ đâu? Chúng ta đang đi đâu? 

Chúng ta đang sống vì điều gì? Tại sao chúng ta đang 

sống?…Không nghi ngờ gì, cái loài “thú vật trí năng” đáng 

thương bị gọi nhầm là con người, không những không biết, 

mà hơn nữa, nó còn thậm chí không biết rằng mình không 

biết… 

Tệ hơn cả là tình huống, thật khó khăn và kỳ quặc trong 

đó chúng ta phớt lờ những bí mật của tất cả các bi kịch của 

mình và dù vậy, chúng ta vẫn tin rằng mình biết mọi thứ… 

Hãy mang một “động vật biết suy nghĩ“,  một trong những 

kẻ tự cho rằng bản thân mình có thế lực trong đời sống, đến 

giữa Sa Mạc Sahara; bỏ hắn ở đó xa bất cứ ốc đảo nào và quan 

sát từ một tàu bay xem điều gì sẽ xảy ra… 

Chính những sự thật sẽ tự nói lên; cái “con vật trí năng 

dáng người“, mặc dù nó tự nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ và 

tin rằng bản thân mình rất đàn ông, trong sâu thẳm lại yếu 

đuối một cách đáng sợ… 

 “Thú vật biết tư duy” thì ngu ngốc một trăm phần trăm; 

anh ta nghĩ những điều tốt nhất về mình, anh ta tin rằng anh 

ta có thể phát triển bản thân một cách tuyệt vời bằng cách 

của lớp mẫu giáo, qua các cẩm nang về phép lịch sự, theo học 

trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đại 

học, qua danh tiếng tốt của cha, v.v, v.v, v.v. 

[1] Cẩm nang về phép lịch sự: là các sách hướng dẫn hành xử 

để trở thành người văn minh, lịch sự trong xã hội 

http://gnosis.vn/2017/03/24/thu-vat-tri-nang/
http://gnosis.vn/2017/03/24/thu-vat-tri-nang/
http://gnosis.vn/2017/03/24/thu-vat-tri-nang/
http://gnosis.vn/2017/03/24/thu-vat-tri-nang/
http://gnosis.vn/2017/03/24/thu-vat-tri-nang/
https://gnosisvn.org/2017/04/09/chuong-1-cap-do-hien-huu/#f1
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Không may thay, sau bao giáo dục, những hành xử tốt, địa 

vị và tiền bạc, chúng ta biết rõ rằng bất kỳ cơn đau bụng nào 

đều làm chúng ta buồn; và rằng trong sâu thẳm chúng ta tiếp 

tục không hạnh phúc và khổ sở… 

Thế kỷ XX này, với tất cả cảnh tượng của nó, các cuộc chiến 

tranh, hoạt động mại dâm, kê gian toàn cầu [tiếng 

Anh: sodomy], sự thoái hóa tình dục, thuốc mê, rượu, sự tàn 

ác quá đáng, sự ngoan cố cùng cực, sự kỳ quái, v.v., v.v., v.v., 

là một chiếc gương cho ta tự thấy bản thân mình. Do đó, 

không có chứng cớ thuyết phục gì để chúng ta có thể khoe 

khoang rằng ta đã tới một giai đoạn phát triển cao cấp… 

[2] Kê gian (Tiếng Latinh: Sodomia; chữ Hán: 雞姦) là từ 

Hán-Việt, kê là con gà, gian là dâm loạn. Đào Duy Anh giảng kê 

gian là “con trai với con trai hoặc với con gái gian dâm với nhau 

nơi lỗ đít như gà”. Ban đầu, thuật ngữ sodomia bắt nguồn từ câu 

chuyện về thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ trong chương 18 và 19 của 

Sáng thế ký trong Cựu Ước chỉ giới hạn đối với tình dục hậu môn. 

Sau đó, Luật kê gian ở nhiều quốc gia không chỉ kết tội đối với hành 

vi tình dục qua đường hậu môn, mà còn mở rộng đối với tất cả các 

quan hệ tình dục bị chống đối khác. Tuy nhiên, ở thế giới phương 

Tây các luật này đã bị phá bỏ hoặc không được thực thi. 

https://gnosisvn.org/2017/04/09/chuong-1-cap-do-hien-huu/#f2
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Sự phá hủy thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ, bởi họa sĩ John 

Martin (1852) 

Nếu cho rằng thời gian biểu thị cho sự tiến bộ thì thật là 

ngớ ngẩn; không may thay, “kẻ ngốc được học hành” vẫn bị 

mắc kẹt trong “giáo điều của sự tiến hóa”… 

Trong tất cả các trang đen của “lịch sử đen” chúng ta luôn 

luôn tìm thấy những sự tàn ác kinh hoàng giống nhau, những 

tham vọng, những cuộc chiến tranh, v.v. 

Tuy nhiên, những người “siêu văn minh” đương thời với 

chúng ta vẫn cứ tin rằng cái chuyện về chiến tranh này là vấn 

đề thứ yếu, là một chuyện ngẫu nhiên trôi qua, không có mối 

quan hệ gì với “nền văn minh hiện đại” được đề cao của 

chúng ta. 

Thực ra, cái quan trọng chính là thứ bậc hiện hữu của mỗi 

người; có những kẻ say rượu, những người khác lại không 

uống, có những người đáng kính, lại có những kẻ không biết 

xấu hổ, trong cuộc sống có đủ các loại… 

http://gnosis.vn/2017/03/24/thu-vat-tri-nang/
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Quần chúng là tổng của những cá nhân; bản chất của từng 

cá nhân cũng chính là bản chất của quần chúng, của chính 

phủ, v.v. 

Vì thế cho nên quần chúng là phần mở rộng của cá nhân; 

sự chuyển hóa của quần chúng, của những dân tộc không thể 

xảy ra nếu mỗi cá nhân, nếu mỗi người, không chuyển hóa… 

Không ai có thể phủ nhận sự tồn tại của những thứ bậc xã 

hội khác nhau; có người của nhà thờ và người của nhà thổ; 

của trung tâm thương mại và của vùng nông thôn, v.v., v.v., 

v.v. 

Cũng như thế, tồn tại những “Thứ Bậc Hiện Hữu” khác 

nhau. Những gì hiện hữu bên trong ta, dù rạng rỡ hay khổ sở, 

hào phóng hay bủn xỉn, bạo lực hay bình an, tinh khiết hay 

đầy dục vọng, đều thu hút những hoàn cảnh đời sống khác 

nhau. 

Một người đầy dục vọng sẽ luôn thu hút và tham gia vào 

những hoàn cảnh, những việc kịch tính và thậm chí cả những 

bi kịch của nhục dục… 

Một kẻ say xỉn sẽ thu hút những kẻ say xỉn và hắn ta sẽ 

luôn thấy mình đi vào những quán rượu và quán bar; điều đó 

thì rõ ràng… 

Một kẻ cho vay nặng lãi hay một người tự ái sẽ thu hút 

những điều gì? Bao nhiêu rắc rối, nhà tù, sự bất hạnh? 

Dù vậy, những người đang bực tức, mệt mỏi vì khổ đau, 

đang khát khao thay đổi, đang muốn chuyển sang trang mới 

trong câu chuyện cuộc đời của họ… 
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Những kẻ tội nghiệp! Họ muốn thay đổi và không biết phải 

làm thế nào; họ không biết phương pháp; họ bị mắc kẹt trong 

một ngõ cụt… 

Những gì đã xảy ra với họ hôm qua lại xảy ra với họ hôm 

nay và nó sẽ xảy ra với họ ngày mai; họ luôn lặp lại cùng 

những lỗi lầm và thậm chí có đại bác bắn bên tai cũng vẫn 

không học được các bài học của cuộc sống. 

Mọi thứ lặp lại trong đời sống của họ; họ nói lại những 

điều đã nói rồi, họ làm lại những điều đã làm rồi, họ than thở 

những điều đã than thở rồi… 

Những kịch tính, hài kịch và bi kịch này sẽ tiếp tục lặp lại 

một cách chán ngắt nếu chúng ta vẫn mang theo trong mình 

những yếu tố không ai ưa như sân hận, tham lam, dục vọng, 

ghen tỵ, kiêu ngạo, lười biếng, háu ăn, v.v, v.v, v.v. 

Chúng ta đang ở thứ bậc đạo đức nào? Hay, tốt hơn nên 

nói: chúng ta đang ở “Thứ Bậc Hiện Hữu” nào? 

Chừng nào mà “Thứ Bậc Hiện Hữu” của chúng ta còn chưa 

thay đổi một cách triệt để, sự lặp lại của tất cả những khổ sở, 

những kịch bản, những nhục nhã ê chề và bất hạnh sẽ vẫn 

còn tiếp tục… 

Mọi thứ, tất cả các tình huống xảy ra ở ngoài chúng ta, 

trong bối cảnh của thế giới này, đều là những hình ảnh phản 

chiếu những thứ chúng ta có ở trong tâm. 

Với một lý do thích đáng, chúng ta có thể khẳng định một 

cách chính thức rằng “bên ngoài là phản ánh của bên trong”. 

Khi nào một người thay đổi ở bên trong và sự thay đổi đó 

thật triệt để, thì ở bên ngoài, những hoàn cảnh và cuộc sống, 

cũng thay đổi theo. 
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Vào thời điểm này (năm 1974), tôi đang quan sát một 

nhóm người đã xâm lấn vào một vùng đất láng giềng. 

Ở nước Mexico này, những người như thế được gọi bằng 

cái tên kỳ lạ: “người nhảy dù”. Họ ở gần khu thôn quê 

Churubusco; rất gần nhà tôi, vì thế cho nên tôi đã có cơ hội 

để tìm hiểu về họ một cách kỹ lưỡng… 

Nghèo không phải là một cái tội, nhưng lỗi lầm không phải 

là ở chỗ đó, mà là ở trong “Thứ Bậc Hiện Hữu” của họ… 

Họ đánh nhau hàng ngày, họ say xỉn, họ lăng mạ lẫn nhau, 

họ trở thành sát thủ của chính những người bạn bất hạnh của 

mình; họ sống trong những căn lều bẩn thỉu, trong đó sân hận 

ngự trị thay vì tình yêu thương… 

Nhiều lần tôi đã nghĩ rằng nếu ai đó trong những người 

này xóa bỏ được bên trong họ những sân hận, dục vọng, say 

xỉn, phỉ báng, tàn độc, ích kỷ, vu khống, ghen tỵ, tự ái, kiêu 

ngạo, v.v., v.v., v.v., thì những người khác sẽ thấy dễ chịu hơn 

bên cạnh họ và chỉ vì Quy Luật Nhân Duyên Tâm Lý, họ sẽ kết 

giao với những người thanh cao hơn, tâm linh hơn; những 

mối quan hệ mới này đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn 

đến một sự thay đổi về kinh tế và xã hội… 

Nó sẽ là một hệ thống cho phép người đó từ bỏ cái “túp 

lều”, cái “cửa cống” bẩn thỉu đó… 

Vì thế, nếu chúng ta thực sự muốn một thay đổi triệt để, 

điều chúng ta phải hiểu đầu tiên là tất cả mỗi chúng ta (dù da 

đen hay da trắng, vàng hay nâu, thất học hay uyên bác, v.v.) 

đều đang ở một trong các “Thứ Bậc Hiện Hữu.” 

Chúng ta đang ở “Thứ Bậc Hiện Hữu” nào? Quý độc giả đã 

từng bao giờ suy nghĩ về điều đó? 
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Chúng ta sẽ không thể đi đến một thứ bậc khác nếu chúng 

ta phớt lờ trạng thái hiện tại của mình. 

Trích dẫn liên quan 

“Nếu chúng ta thực sự muốn một sự thay đổi hoàn toàn 

triệt để, thì trước hết, chúng ta cần thay đổi bản thân mình. 

Chúng ta là những cá nhân, thế giới cũng như vậy. Thật 

vậy, thế giới là mỗi cá nhân, bởi vì thế giới không gì khác hơn 

là tổng của tất cả các cá nhân. Vấn đề của thế giới là vấn đề 

của mỗi cá nhân.  

Do đó, nếu mỗi cá nhân không thay đổi bên trong, thì thế 

giới cũng sẽ không bao giờ thay đổi, ngay cả khi nhiều người 

muốn thay đổi nó dựa trên các học thuyết cực đoan, các cuộc 

chiến đẫm máu, các chế độ độc tài ghê tởm, v.v.  

Nếu chúng ta nghiên cứu chi tiết các vấn đề mật thiết của 

mình, thì chúng ta sẽ phải đi đến kết luận hợp lý rằng không 

có nhà lãnh đạo nào có thể giải quyết những vấn đề này cho 

chúng ta. Những gì tôi là, trên thực tế, là đảng phái, nhóm, gia 

đình, xã hội, quốc gia. Cá nhân là sự khởi đầu và kết thúc của 

mọi trật tự.  

Do đó, nếu chúng ta muốn một sự biến đổi triệt để của thế 

giới cay đắng và đau khổ này, thì mỗi chúng ta cần phải tự 

biến đổi bản thân một cách chân thực và rất mật thiết. […] 

Khi một khiếm khuyết được thấu hiểu hoàn toàn trong tất 

cả các cấp độ sâu nhất của tâm trí, nó chắc chắn sẽ bị tan rã. 

Đây là cách chúng ta có thể giải thể “cái Tôi”. Chỉ với cái chết 

của “cái Tôi”, chúng ta mới có thể tạo nên một thế giới tốt đẹp 

hơn.”  

- Samael Aun Weor, Thông điệp về Tâm Trí-Trái Tim  
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CHƯƠNG 2 – CHIẾC THANG KỲ DIỆU 

 

Chúng ta cần phải khao khát một sự thay đổi thực sự, 

từ bỏ những thói quen sinh hoạt buồn chán này, bỏ cuộc sống 

máy móc, chán chường này… 

Điều chúng ta phải hiểu đầu tiên một cách rõ ràng tuyệt 

đối là mỗi chúng ta, dù là tư sản hay vô sản, quý tộc hay trung 

lưu, giàu có hay nghèo khổ, thực sự đều đang ở một “Thứ Bậc 

Hiện Hữu” nào đó… 

“Thứ Bậc Hiện Hữu” của một kẻ rượu chè say sưa thì khác 

với của một người điều độ, và của một cô gái điếm thì rất 

khác với của một trinh nữ. Điều mà chúng ta đang nói là 

không thể bác bỏ, không thể tranh cãi được… 

Đến phần này của chương, chúng ta hãy thử tưởng tượng 

một chiếc thang kéo dài từ dưới lên, theo chiều dọc, với rất 

nhiều bậc… 
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[Gia-cốp] lấy một hòn đá ở đó dùng làm gối để gối đầu và 

nằm ngủ tại đó. Chàng thấy chiêm bao, và nầy, một chiếc thang 

bắc từ mặt đất mà đầu thang lên đến tận trời, các thiên sứ của 

Ðức Chúa Trời đi lên và đi xuống trên thang ấy. (Sáng Thế 28:11-

12, Kinh Thánh) 

Tranh Jacob’s Dream bởi Jusepe De Ribera 

Chắc chắn, mỗi người trong chúng ta đang ở trên một 

trong những bậc thang này; ở những bậc bên dưới sẽ có 

những người tệ hơn ta; ở những bậc bên trên ta sẽ thấy 

những người tốt hơn ta… 

Trên Trục Tung phi thường này, trên chiếc thang kỳ diệu 

này, rõ ràng là chúng ta có thể tìm thấy tất cả các Thứ Bậc 

Hiện Hữu… Mỗi người đều khác nhau và điều này không ai 

có thể bác bỏ được… 

Hiển nhiên, ở đây chúng ta không nói đến gương mặt xấu 

xí hay xinh đẹp; cũng không suy luận về vấn đề tuổi tác. Có 

người trẻ và người già, có người cao tuổi đã cận kề cái chết 

và có những đứa trẻ vừa mới được sinh ra… 

Vấn đề về thời gian và năm tháng, của việc sinh ra, lớn lên, 

phát triển, kết hôn, sinh con đẻ cái, già và chết, chỉ thuộc về 

Trục Hoành... 
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Hãy tưởng tượng cuộc sống của một con người có thể 

được vẽ lên một biểu đồ; trong đó trục hoành là thời gian và 

trục tung là cấp độ tâm linh. 

“Chiếc thang kỳ diệu”, hay còn gọi là Trục Tung, không liên 

quan đến khái niệm về thời gian. Trên những bậc của một 

chiếc cầu thang như vậy chúng ta chỉ có thể tìm thấy các Thứ 

Bậc Hiện Hữu… 

Những hy vọng máy móc của con người không phục vụ 

cho mục đích gì cả; họ tin rằng với thời gian mọi thứ sẽ trở 

nên tốt hơn. Ông bà tổ tiên của chúng ta đã nghĩ vậy; sự thật 

đã chứng minh một cách chính xác cái điều ngược lại… 

Thứ Bậc Hiện Hữu là cái quan trọng, và nó là Trục Tung; 

chúng ta đang ở trên một bậc thang nào đó, nhưng chúng ta 

cũng có thể bước lên một bậc khác… 

“Chiếc thang kỳ diệu” này, tức là những “Thứ Bậc Hiện 

Hữu” khác nhau, tất nhiên không liên quan gì đến thời gian 

tuyến tính… 
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Ở trong từng khoảnh khắc, một “Thứ Bậc Hiện Hữu” cao 

hơn ở ngay phía trên chúng ta. Nó không ở trong một tương 

lai xa xôi nào trên trục hoành cả, mà tại đây và bây giờ, bên 

trong bản thân ta, trên Trục Tung… 

Điều đó là rõ ràng, và bất cứ ai cũng có thể hiểu được rằng 

hai trục – Trục Tung và Trục Hoành – lúc nào cũng giao nhau 

tại nội tâm của chúng ta và tạo nên một hình thập giá… 

Tính Cách phát triển và hiển lộ theo đường Trục Hoành 

của cuộc sống. Nó được sinh ra và chết đi theo dòng thời gian 

tuyến tính của mình; nó chỉ tồn tại tạm thời. Không có ngày 

mai cho tính cách của người chết; nó không phải là Bản Thể… 

Các Thứ Bậc Hiện Hữu, cũng như chính Bản Thể, không 

thuộc về thời gian và cũng không liên quan gì đến Trục 

Hoành; các thứ bậc này ở trong bản thân chúng ta, ngay bây 

giờ, trên Trục Tung… 

Hơn nữa, chúng ta có thể đưa ra hệ luận sau: các danh 

hiệu, các cấp bậc, sự thăng tiến, v.v., trong thế giới vật chất 

bên ngoài, không có cách nào đưa chúng ta đến được sự 

thăng cấp thật sự, sự đánh giá lại Bản Thể, hay một bậc cao 

hơn trong các “Thứ Bậc Hiện Hữu”… 

  

http://gnosis.vn/2017/04/16/tinh-cach/
http://gnosis.vn/2017/04/16/tinh-cach/
http://gnosis.vn/2017/01/20/ban-the-ban-nga-tu-nga/
http://gnosis.vn/2017/01/20/ban-the-ban-nga-tu-nga/
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CHƯƠNG 3 – CUỘC NỔI DẬY TÂM LÝ 

 

Quý độc giả một lần nữa hãy nhớ kỹ rằng có một điểm toán 

học ở bên trong chúng ta… 

Chắc chắn, chúng ta sẽ không bao giờ tìm thấy một điểm 

như thế trong quá khứ, hay ở tương lai… 

Những ai muốn khám phá điều bí ẩn này thì phải tìm kiếm 

ngay bây giờ và ở đây bên trong chính bản thân họ, ngay 

trong giây phút hiện tại này, chứ không phải một giây sau hay 

một giây trước đó… 

Hai con đường, trục tung và trục hoành, của Thập Giá 

Thánh Linh giao nhau ở điểm đó… 

 

Trong từng khoảnh khắc, chúng ta đang đứng trước hai 

con đường: Ngang và Dọc… 
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Tất nhiên, Trục Ngang rất nhàm chán; trên đó có “hội đồng 

hương của anh Nguyễn Bình Thường”, “Bác Nông Dân và các 

bạn thân”, “chị Nguyễn Thị Hợi và cả thế giới” … 

Rõ ràng là Trục Tung thì khác hẳn; nó là con đường của 

những người nổi dậy thông minh, của những người chuyển 

hóa triệt để… 

Khi một người để ý đến chính mình, khi người ấy rèn 

luyện bản thân, khi người ấy không đồng nhất với tất cả 

những vấn đề và khó khăn của cuộc sống, anh ta đang thực 

sự bước trên con đường Trục Tung… 

Rõ ràng rằng để loại trừ những tình cảm tiêu cực, để bỏ đi 

tất cả sự gắn bó chặt chẽ với chuyến tàu cuộc đời mình, bỏ đi 

tất cả mọi rắc rối, việc kinh doanh, những món nợ, trả góp, 

thế chấp, tiền điện thoại, điện, nước, v.v. và v.v… chưa bao 

giờ là một việc dễ dàng. 

Những người thất nghiệp, những người vì lý do này hay lý 

do khác bị mất công ăn, việc làm, rõ ràng là khổ sở vì thiếu 

tiền, và để quên đi hoàn cảnh của mình, để không lo lắng hay 

đánh đồng với những vấn đề riêng của mình, quả là vô cùng 

khó. 

Những người thống khổ, những người khóc than, những 

người từng là nạn nhân của sự phản bội, những người bị bóc 

lột trong cuộc sống, những người là nạn nhân của sự vô ơn, 

của một lời vu khống hay gian lận, thực sự quên mất chính 

bản thân mình, quên Bản Thể Chân Thật bên trong của mình; 

họ hoàn toàn đánh đồng bản thân mình với những bi kịch 

đạo đức của họ… 

Rèn luyện tu tập bản thân là đặc thù cơ bản của Con 

Đường Trục Tung. Không ai có thể bước lên “con đường của 

http://gnosis.vn/2017/01/20/ban-the-ban-nga-tu-nga/
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cuộc nổi dậy vĩ đại” nếu họ chưa bao giờ tự rèn luyện bản 

thân… 

Việc mà chúng ta đang nói đến thuộc về tâm lý; nó liên 

quan trực tiếp đến việc chuyển hóa cái khoảnh khắc hiện tại 

mà chúng ta đang sống. Chúng ta cần học cách sống trong 

từng giây từng phút… 

Ví dụ như, một người đang tuyệt vọng về một vấn đề tình 

cảm, kinh tế, hay chính trị nào đó thì hẳn là đã quên mất 

chính bản thân mình… 

Một người như thế, nếu anh ấy dừng lại một chút, nếu anh 

ấy quan sát tình huống và cố nhớ đến chính mình và rồi nỗ 

lực tìm hiểu nguyên nhân tâm lý của thái độ của mình… 

Nếu anh ta suy ngẫm một chút, nghĩ rằng mọi thứ rồi sẽ 

trôi qua, rằng cuộc sống chỉ là ảo tưởng, thoáng qua, và rằng 

cái chết sẽ biến tất cả mọi phù hoa thành tro bụi… 

Nếu anh ta hiểu rằng vấn đề của mình, xét tận gốc gác, 

cũng chỉ là nhất thời, là một ngọn lửa thoáng qua chóng tàn, 

anh ta sẽ nhanh chóng ngỡ ngàng nhận ra rằng mọi thứ đã 

thay đổi… 

Việc chuyển hóa các phản ứng máy móc có thể được thực 

hiện qua việc tranh luận tư duy và tự suy ngẫm một cách sâu 

sắc về Bản thân… 

Rõ ràng là con người phản ứng một cách máy móc trước 

những tình huống đa dạng của cuộc sống… 

Tội nghiệp cho họ! Họ cứ tiếp tục bị biến thành nạn nhân. 

Khi được ai đó tâng bốc, họ mỉm cười; khi bị làm nhục, họ 

đau khổ. Họ xúc phạm người khác khi bị xúc phạm; họ làm 

người khác tổn thương nếu họ bị tổn thương; họ không bao 
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giờ tự do. Những người xung quanh đều có khả năng điều 

khiển họ đi từ hạnh phúc đến nỗi buồn, từ hy vọng đến tuyệt 

vọng. 

Mỗi người trên con đường Trục Hoành giống như một 

nhạc cụ mà mọi người xung quanh có thể dùng nó để chơi 

bất kỳ điệu nhạc nào mà họ thích… 

Mỗi người trên đường Trục Hoành giống như một nhạc cụ 

mà mọi người xung quanh có thể dùng nó để chơi bất kỳ điệu 

nhạc nào mà học thích… 

Người nào học được cách chuyển hóa những mối quan hệ 

máy móc thì đã thực sự bước trên con đường Trục Tung. 

Điều này biểu hiện một thay đổi cơ bản trong “Thứ Bậc 

Hiện Hữu,” đó là kết quả phi thường của cuộc nổi dậy tâm lý. 
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CHƯƠNG 4 – TINH CHẤT 

 

Tinh Chất là thứ làm cho mỗi 

em bé sơ sinh đẹp và đáng yêu, 

đó chính là thực tế chân thật 

của mỗi con người… Sự phát 

triển bình thường của Tinh 

Chất trong mỗi sinh vật hiển 

nhiên là mới chỉ ở giai đoạn 

phôi thai và mang tính ngẫu 

nhiên bột phát. 

Cơ thể con người lớn lên và 

phát triển theo các quy luật 

sinh lý của mỗi loài; tuy nhiên, 

nếu tính riêng thì những khả 

năng này rất hạn chế đối với 

Tinh Chất… 

Một điều chắc chắn rằng, 

nếu không được hỗ trợ thì Tinh 

Chất chỉ có thể phát triển được 

ở mức tối thiểu nhất… 

Nói thẳng ra thì sự phát triển 

tự nhiên và tự phát của Tinh Chất chỉ có thể xảy ra trong ba, 

bốn hay năm năm đầu, tức là, trong giai đoạn đầu của cuộc 

sống… 

Mọi người thường nghĩ rằng sự phát triển của Tinh Chất 

luôn diễn ra một cách liên tục máy móc theo quá trình tiến 

hóa, tuy nhiên Gnosis Toàn Thể dạy rõ rằng việc này không 

xảy ra như thế… 

http://gnosis.vn/2017/05/28/tinh-chat/
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Để Tinh Chất có thể phát triển hơn nữa, phải có một cái gì 

đó rất đặc biệt, chúng ta phải làm một cái gì đó mới mẻ… 

Tôi muốn nhấn mạnh đến việc rèn luyện bản thân mình. 

Sự phát triển Tinh Chất chỉ có thể được thực hiện qua những 

việc làm có ý thức và việc sẵn sàng chịu đựng khổ đau… 

Chúng ta cần phải hiểu rằng công việc này không liên quan 

đến các vấn đề về ngân hàng, về nghề nghiệp, nghề thợ mộc, 

nghề thợ nề, việc sửa đường sắt hay việc văn phòng… 

Việc này dành cho những người đã phát triển tính cách; 

đó là việc liên quan đến tâm lý…Tất cả chúng ta đều biết rằng 

ở trong mỗi người đều có cái gọi là Ego, cái “Tôi”, bản thân 

mình… 

Không may, Tinh Chất bị mắc bẫy, bị nhốt trong Ego, và 

điều này rất đáng tiếc. 

Khám phá ra cái “tôi” tâm lý, làm tan rã những yếu tố 

không không mong muốn của nó, là việc khẩn cấp, không thể 

hoãn lại cho ngày mai, không thể để lại đến ngày kia… Đó là 

ý nghĩa của việc rèn luyện bản thân. 

Chúng ta không thể giải phóng Tinh Chất nếu chưa phân 

hủy cái “tôi” tâm lý… 

Trong Tinh Chất có tôn giáo, có Phật, có Minh Triết, và có 

những hạt nhân đau khổ của Cha chúng ta ở trên Trời và tất 

cả thông tin chúng ta cần để TỰ CHỨNG NỘI TẠI VỀ BẢN 

THỂ. 

Không ai có thể tiêu diệt được cái “tôi” tâm lý nếu chưa 

loại trừ các yếu tố phi nhân đạo trong người… 

Chúng ta cần tiêu hủy sự tàn ác ghê gớm của thời đại này 

thành tro bụi; thật nhục nhã, sự đố kỵ đã trở thành động cơ 
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bí mật đằng sau mọi hành động, lòng tham không đáy làm 

cho cuộc sống thật cay đắng; sự vu cáo kinh tởm; lời vu 

khống gớm ghiếc là nguyên nhân của bao nhiêu là bi kịch; các 

vụ say rượu, dục vọng hôi thối bốc mùi khó chịu, v.v, v.v, v.v. 

Khi tất cả những điều ghê tởm này bị tan thành bụi vũ trụ, 

Tinh Chất, bên cạnh việc tự giải phóng bản thân mình, sẽ còn 

lớn lên và phát triển một cách hài hòa… 

Chắc chắn, khi cái tôi tâm lý đã chết, Tinh Chất sẽ tỏa sáng 

bên trong chúng ta… 

Tinh chất tự do ban cho chúng ta vẻ đẹp bên trong; từ vẻ 

đẹp đó tỏa ra hạnh phúc hoàn hảo và tình yêu đích thực… 

Tinh Chất sở hữu nhiều giác quan hoàn hảo và các phép 

tự nhiên phi thường… 

Khi chúng ta “chết đi trong chính mình” [1], khi chúng ta 

tiêu diệt đi cái “Tôi tâm lý”, chúng ta sẽ có được những giác 

quan quý giá và những phép lực của Tinh Chất… 

 [1] Câu “chết đi trong chính mình” chỉ việc giết ego, giết cái 

“Tôi” ảo: 

Ma-thi-ơ 16:24-26, Kinh Thánh: 

Ðức Chúa Jesus nói với các môn đồ Ngài, “Nếu ai muốn theo 

Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình và vác thập tự giá mình mà 

theo Ta. Vì ai muốn cứu mạng sống mình sẽ mất, nhưng ai vì cớ Ta 

mà mất mạng sống mình sẽ tìm được nó. Vì nếu một người được cả 

thế giới mà mất linh hồn mình thì có ích gì? Người ấy sẽ lấy chi để 

đổi linh hồn mình lại? 

Giăng 12:24-25, Kinh Thánh: 

Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, nếu hạt lúa mì kia 

không gieo xuống đất và chết đi thì nó chỉ là một hạt; nhưng nếu 

https://gnosisvn.org/2017/05/28/chuong-4-tinh-chat/#f2
http://gnosis.vn/2017/03/10/lam-the-nao-de-giet-ego/
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chết đi, nó sẽ kết quả nhiều. Ai yêu mạng sống mình sẽ mất nó; và 

ai ghét mạng sống mình trong thế gian nầy sẽ giữ được nó cho sự 

sống đời đời. 

“Nếu ai muốn theo Ta, người ấy phải từ bỏ chính mình và vác 

thập tự giá mình mà theo Ta…” 
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CHƯƠNG 5 – BUỘC TỘI BẢN THÂN 

 

Tinh Chất mỗi chúng ta có ở bên 

trong đến từ phía trên, từ trời, từ 

các ngôi sao… 

Chắc chắn, Tinh Chất tuyệt đẹp 

đến từ nốt nhạc “LA” (tức là Ngân 

Hà[1], là thiên hà nơi chúng ta đang 

sống). 

[1] Ngân Hà trong tiếng Tây Ban 

Nha là “Láctea” (bắt đầu bằng chữ 

LA) 

Tinh Chất quý giá xuyên qua nốt 

“SOL” (là Mặt Trời[2]) và sau đó cho 

ra nốt “FA” (khu vực hành tinh), tới 

thế giới này và thâm nhập vào 

trong chúng ta. 

[2] Các nốt trong gam ĐÔ trưởng 

là: DO, RE, MI, FA, SOL, LA, XI. 

Trong tiếng Tây Ban Nha (tiếng gốc 

của sách này) từ “sol” có nghĩa là 

“mặt trời”. 

Cha mẹ chúng ta sinh ra một cơ 

thể thích hợp để đón nhận Tinh 

Chất đến từ các ngôi sao này… 

Khi rèn luyện bản thân mình 

một cách mãnh liệt và hy sinh cho 

các anh em xung quanh, chúng ta sẽ trả lại chiến thắng vào 

lồng ngực sâu thẳm của Urania[3]… 

http://gnosis.vn/2017/05/28/tinh-chat/
http://gnosis.vn/2017/05/28/tinh-chat/
https://gnosisvn.org/2018/02/17/chuong-5-buoc-toi-ban-than/#f4
https://gnosisvn.org/2018/02/17/chuong-5-buoc-toi-ban-than/#f4
http://gnosis.vn/2017/05/28/tinh-chat/
https://gnosisvn.org/2018/02/17/chuong-5-buoc-toi-ban-than/#f0
http://gnosis.vn/2017/05/28/tinh-chat/
http://gnosis.vn/2017/05/28/tinh-chat/
https://gnosisvn.org/2018/02/17/chuong-5-buoc-toi-ban-than/#f1
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[3] Trong thần thoại Hy Lạp, nữ thần Urania tượng trưng cho 

trời, cho vũ trụ. 

Chúng ta đang sống ở thế giới này vì một lý do, vì một điều 

gì đó, vì một yếu tố đặc biệt nào đó… 

Tất nhiên, trong chúng ta có nhiều thứ mà chúng ta cần 

phải thấy, học, và hiểu, nếu chúng ta thật sự muốn biết chút 

gì đó về bản thân mình, về cuộc sống của mình… 

Bi kịch thay cho những kẻ mà chết đi rồi vẫn không biết 

được mục đích cuộc sống của mình. 

Mỗi chúng ta phải tự khám phá mục đích cuộc sống của 

chính mình, phải tìm ra những thứ giam cầm mình trong tù 

ngục của khổ đau… 

Dường như, trong mỗi chúng ta đều có điều gì đó làm cuộc 

sống chúng ta cay đắng, và chúng ta kiên quyết đấu tranh 

chống lại nó… 

Chúng ta không thể tiếp tục sống trong sự nhục nhã, 

không thể trì hoãn việc làm tiêu tan thành tro bụi vũ trụ 

những gì làm ta yếu đuối và bất hạnh. 

Chẳng có lợi lộc gì khi chúng ta cứ tự hào về những danh 

hiệu, vinh dự, bằng cấp, tiền bạc, chủ nghĩa duy lý chủ quan 

phù phiếm[4], những đức tính giả của văn hóa truyền thống, 

v.v. 

[4] Chủ nghĩa duy lý (Rationalism) là một học thuyết trong lĩnh 

vực nhận thức luận, cho rằng lý tính là nguồn gốc của tri thức hay 

sự minh giải. Nói cách khác, chủ nghĩa duy lý là một phương pháp 

hoặc học thuyết mà trong đó tiêu chuẩn về chân lý không có tính 

giác quan mà có tính trí tuệ và suy diễn logic. 

https://gnosisvn.org/2018/02/17/chuong-5-buoc-toi-ban-than/#f3
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Chúng ta không bao giờ được quên rằng đạo đức giả và 

những hư danh ngu ngốc của cái tính cách giả tạo biến chúng 

ta thành những kẻ ngốc nghếch, thối nát, thiểu não, phản 

động, không có khả năng nhìn thấy những điều mới… 

Cái chết có nhiều ý nghĩa, tích cực cũng như tiêu cực. 

Chúng ta hãy xem sự quan sát kỳ diệu của Kabir vĩ đại Đấng 

Ki-tô Giêsu: “Hãy để kẻ chết chôn xác chết của họ[5]“ Nhiều 

người, cho dù đang sống, nhưng thực sự đã chết với tất cả 

những khả năng rèn luyện bản thân mình, và vì thế, không 

thể chuyển hóa bên trong. 

[5] Hãy để kẻ chết chôn xác chết của họ  

Ðang khi họ đi đường, có người thưa với Ngài, “Thầy đi đâu, 

tôi sẽ đi theo đó.” Ðức Chúa Jesus nói với người ấy, “Con cáo có 

hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ gối đầu.” 

Ngài lại bảo một người khác, “Ngươi hãy theo Ta.” Người ấy đáp, 

“Lạy Chúa, xin cho con về nhà chôn cất cha con trước.” Nhưng 

Ngài bảo người ấy, “Hãy để kẻ chết chôn xác chết của họ, còn 

ngươi, hãy đi và rao giảng vương quốc Ðức Chúa Trời.” Một người 

khác đến thưa với Ngài, “Lạy Chúa, con sẽ theo Ngài, nhưng trước 

hết xin cho con về từ biệt những người trong gia đình.” Ðức Chúa 

Jesus nói với người ấy, “Không ai đã tra tay cầm cày mà cứ quay 

nhìn đằng sau lại thích hợp với vương quốc Ðức Chúa Trời.” (Lu-

ca 9:57-62, Kinh Thánh) 

Họ là những người bị mắc kẹt giữa những giáo điều và 

niềm tin của mình; họ bị hóa đá trong những ký ức của những 

ngày hôm qua, những cá nhân đầy những thành kiến của tổ 

tiên, những người là nô lệ của những gì người khác nói, hết 

sức lãnh đạm, thờ ơ và đôi khi những “kẻ biết tuốt ngu si” bị 

thuyết phục rằng những điều mình nghĩ là đúng bởi vì họ 

được người khác bảo như thế, v.v, v.v, v.v. 

https://gnosisvn.org/2018/02/17/chuong-5-buoc-toi-ban-than/#f2
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Những người đó không muốn hiểu rằng thế giới này là 

một “phòng tập thể dục tâm lý” mà thông qua đó chúng ta có 

thể tiêu diệt cái xấu xa bí mật mà tất cả chúng ta mang theo 

bên trong mình. 

Nếu những người tội nghiệp đó hiểu được tình trạng của 

mình đáng thương thế nào, họ sẽ kinh hoàng run sợ… 

Tuy nhiên, những người đó luôn nghĩ những điều tốt đẹp 

nhất về bản thân mình, họ khoe khoang những đức tính của 

mình, họ cảm thấy hoàn hảo, nhân hậu, hữu ích, cao thượng, 

bác ái, thông minh, chịu trách nhiệm, v.v. 

Đời sống thực tế thực sự lợi hại khi chúng ta coi nó như là 

trường học, nhưng lấy bản thân nó làm mục tiêu thì rõ ràng 

là vô lý. 

Những ai lấy chính cuộc đời của mình [làm mục tiêu], theo 

cách họ đang sống hàng ngày, đã không hiểu sự cần thiết của 

việc rèn luyện bản thân để đạt đến một “sự chuyển hóa triệt 

để.” 

Thật nhục nhã, người ta sống một cách máy móc, họ chưa 

bao giờ nghe thấy điều gì về việc rèn luyện bên trong… 

Thay đổi là cần thiết, nhưng con người không biết làm thế 

nào để thay đổi; họ đau khổ nhiều và thậm chí họ còn không 

biết tại sao họ đau khổ… 

Tiền không phải là tất cả. Nhiều khi cuộc sống của người 

giàu có lại thật sự là một bi kịch… 
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CHƯƠNG 6 – CUỘC SỐNG 

 

Trong cuộc sống thực tế, chúng ta luôn luôn phát hiện ra 

những sự tương phản kinh ngạc. Đôi khi người giàu có nhà 

cửa tráng lệ và nhiều bạn bè nhưng họ vẫn thực sự đau khổ… 

Người vô sản khiêm tốn, những người lao động bằng rìu 

và xẻng, hoặc những người giai cấp trung lưu đôi khi lại sống 

trong hạnh phúc trọn vẹn. 

Nhiều đại gia tỷ phú bị liệt dương, và phụ nữ giàu có khóc 

cay đắng vì chồng không chung thủy… 

Những người giàu có trên trái đất giống như những con 

kền kền trong những chiếc chuồng vàng; ở thời đại này họ 

không thể sống thiếu người bảo vệ… 

Các chính trị gia bị xiềng xích, họ không bao giờ được tự 

do; họ đi đâu cũng phải có người hộ tống trang bị vũ trang 

đến tận răng đi xung quanh… 

Chúng ta hãy tìm hiểu tình huống này một cách cụ thể hơn. 

Chúng ta cần biết cuộc sống là gì. Mọi người được tự do suy 

nghĩ theo ý của riêng mình… 

Dù người ta nói thế nào, chắc chắn rằng không ai biết gì, 

cuộc sống là một vấn đề mà không ai hiểu được… 

Khi người ta bỗng nhiên muốn kể câu chuyện cuộc đời 

mình, họ kể lại về những sự kiện đã xảy ra, những cái họ và 

tên, những ngày tháng, v.v., và cảm thấy hài lòng vì đã kể 

xong câu chuyện của họ… 

Những người đáng thương này phớt lờ rằng các câu 

chuyện của họ còn dang dở, bởi những sự kiện, những cái 
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tên, những ngày tháng, chỉ là bề ngoài của cái bộ phim còn 

thiếu nội dung bên trong… 

Việc khẩn cấp là hiểu “trạng thái của Tâm Thức“; mỗi sự 

kiện tương ứng với trạng thái cảm xúc này hay trạng thái cảm 

xúc kia. 

Những trạng thái này là ở bên trong, và những sự kiện là 

phía bên ngoài; những sự kiện bên ngoài không phải là tất 

cả… 

Khi nói về trạng thái bên trong, chúng ta hiểu đó là tánh 

tình tốt hay xấu, sự lo lắng, sự trầm cảm, mê tín, lo sợ, nghi 

ngờ, nhân từ, tự cao tự đại, tự đánh giá quá cao về bản thân 

mình, trạng thái hạnh phúc, trạng thái khoái lạc, v.v., v.v., v.v. 

Không nghi ngờ gì nữa, các trạng thái bên trong có thể 

tương ứng chính xác với sự kiện bên ngoài, có thể bắt nguồn 

từ các sự kiện bên ngoài, hoặc cũng có thể chẳng liên quan gì 

đến nhau… 

Dù sao, các trạng thái khác với các sự kiện. Những gì xảy 

ra ở ngoài không phải lúc nào cũng tương ứng chính xác với 

trạng thái đi cùng với chúng. 

Trạng thái bên trong của một sự kiện thú vị có thể không 

liên quan đến sự kiện đó. 

Trạng thái bên trong của một sự kiện khó chịu có thể 

không liên quan đến sự kiện đó. 

Đôi khi chúng ta chờ đợi một sự kiện rất lâu nhưng, khi nó 

đến, chúng ta cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó… 

Chắc chắn rằng, chúng ta thiếu cái trạng thái tương ứng 

bên trong để kết hợp với sự kiện bên ngoài… 

http://gnosis.vn/2018/02/14/tam-thuc/
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Nhiều khi một sự kiện không mong đợi lại là một trong 

những khoảnh khắc tốt đẹp nhất mà chúng ta có được… 
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CHƯƠNG 7 – TRẠNG THÁI NỘI TÂM 

 

Biết cách kết hợp các trạng thái bên trong một cách phù 

hợp với các sự kiện bên ngoài tức là biết cách sống thông 

minh… 

Biết cách kết hợp các trạng thái bên trong một cách phù 

hợp với các sự kiện bên ngoài tức là biết cách sống thông 

minh… 

Bất kỳ sự kiện nào để trải nghiệm một cách thông minh 

cần có một trạng thái nội tâm tương ứng nhất định… 

Tuy nhiên, thật không may, khi nhìn lại, con người nghĩ 

rằng cuộc đời mình chỉ bao gồm các sự kiện bên ngoài mà 

thôi… 

Những kẻ đáng thương! Họ cứ nghĩ rằng nếu sự kiện nọ 

hoặc sự kiện kia chưa từng xảy ra thì cuộc sống của họ đã tốt 

đẹp hơn… 

Họ cứ tưởng rằng vận may đã bỏ rơi mình và họ đã mất cơ 

hội được hạnh phúc… 

Họ than vãn về những gì đã mất, tiếc nuối những thứ họ 

đã không coi trọng, thở than khi nhớ lại những sai lầm và tai 

ương cũ… 

Con người không muốn nhận thức rằng cách sống vô vị 

này không phải là “sống”, rằng khả năng tồn tại một cách có 

ý thức chỉ phù thuộc vào tính chất trạng thái bên trong 

của tâm hồn [Soul]… 

Chắc chắn rằng dù cho những sự kiện bên ngoài của đời 

sống có đẹp đẽ đến thế nào mà nếu bên trong chúng ta lúc đó 

http://gnosis.vn/2017/03/18/soul/
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không ở một trạng thái phù hợp; thì những sự kiện tốt đẹp 

nhất cũng dường như thành đơn điệu, mệt mỏi, hay đơn giản 

là chán chường với chúng ta. 

Một người hồi hộp chờ đợi đám cưới, nó là một sự kiện. 

Nhưng có thể là khi tới đúng thời điểm lúc sự kiện đó diễn 

ra, anh ấy lại không còn thấy chút hứng thú nào vì đang quá 

lo lắng, và tất cả sự kiện đó trở thành như một nghi lễ buồn 

chán và lạnh lẽo… 

Kinh nghiệm dạy cho chúng ta rằng không phải ai dự lễ 

hội hay tiệc nhảy múa cũng đang thật sự vui… 

Những tiệc tùng vui nhất lúc nào cũng có một người chán 

ngán, và những bản nhạc hay nhất cũng sẽ làm người này vui 

và người kia khóc… 

Hiếm có ai mà biết kết hợp một cách có ý thức sự kiện bên 

ngoài với trạng thái nội tâm thích hợp… 

Thật đáng tiếc là con người không biết sống một cách có ý 

thức: họ khóc khi nên cười và cười khi nên khóc… 

Khả năng kiểm soát chính mình là việc khác: người có trí 

tuệ có thể thấy vui, nhưng không bao giờ điên loạn; buồn 

nhưng không tuyệt vọng và chán nản; bình tĩnh khi xung 

quanh mình là bạo lực; biết tiết chế trong một cuộc chè chén 

say sưa; giữ gìn trinh khiết khi bao quanh là dục vọng, v.v. 

Những người u sầu và bi quan luôn nghĩ đến những điều 

tồi tệ nhất trong cuộc sống, và nói thẳng ra thì họ không 

muốn sống nữa… 

Ngày nào chúng ta cũng thấy những người không những 

bất hạnh mà tệ hơn cả, họ còn làm cho cuộc sống người khác 

thêm cay đắng … 
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Những người này sẽ không thay đổi cho dù ngày nào cũng 

đi dự từ tiệc nọ đến tiệc kia; họ mang trong mình nhiều tâm 

bệnh… Trạng thái nội tâm của những người này thật sự đồi 

truỵ… 

Tuy nhiên, những người này tự coi mình là người tử 

đạo[1], đúng đắn, thánh thiện, đạo đức, cao quý, hữu ích, v.v., 

v.v., v.v. 

[1] Người tử đạo, hay còn gọi là người tuẫn giáo (tiếng Anh: 

Martyrs) là những người chịu sự bách hại hoặc cái chết trong khi 

quyết giữ đức tin của mình, thường đề cập tới người có tôn giáo. 

Tuy nhiên, trong bối cảnh này từ này chỉ những người tự cho rằng 

mình đã hy sinh hoặc bị bắt nạt mặc dù việc này không liên quan 

đến đạo; họ chỉ “hy sinh” cho lợi ích cá nhân mà thôi. 

Họ là những người quan tâm đến bản thân mình quá 

nhiều; những người rất yêu bản thân mình… 

Những người hay thương hại bản thân mình nhiều luôn 

tìm cách để thoát khỏi trách nhiệm của bản thân… 

Những người như thế đã quen với những cảm xúc hạ cấp, 

cho nên tất nhiên là hằng ngày họ tạo ra các yếu tố tâm lý thú 

vật. 

Các sự kiện không may, nghịch cảnh, đau khổ, nợ nần, khó 

khăn, v.v., chỉ xảy ra với những người không biết sống… 

Ai cũng có thể phát triển một văn hoá trí khôn phong phú, 

nhưng hiếm có người đã học được cách sống đúng… 

Khi một người muốn tách biệt các sự kiện bên ngoài khỏi 

trạng thái bên trong của Tâm Thức, rõ ràng người đó đã biểu 

lộ rằng mình không có khả năng sống với chân giá trị. 

https://gnosisvn.org/2018/03/31/chuong-7-trang-thai-noi-tam/#f1
https://gnosisvn.org/2018/03/31/chuong-7-trang-thai-noi-tam/#f1
http://gnosis.vn/2018/02/14/tam-thuc/
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Những người học được cách kết hợp một cách có ý thức 

các sự kiện bên ngoài với các trạng thái bên trong, đang bước 

đi trên con đường thành công… 
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CHƯƠNG 8 – TRẠNG THÁI SAI LẦM 

 

Chắc chắn rằng khi quan sát bản thân mình một cách 

nghiêm túc, chúng ta không thể trì hoãn việc phân biệt, một 

cách lôgic, toàn bộ các sự kiện bên ngoài của cuộc sống thực 

tiễn và các trạng thái bên trong của Tâm Thức. 

Chúng ta cần khẩn cấp nhận ra được rằng mình đang ở 

đâu [trạng thái nào] trong từng khoảnh khắc, đối với cả trạng 

thái bên trong của Tâm Thức cũng như bản chất cụ thể của 

sự kiện bên ngoài đang xảy đến với chúng ta. 

Cuộc sống chính là một chuỗi các sự kiện diễn ra xuyên 

suốt thời gian và không gian… Có người nói rằng, “Cuộc sống 

là một chuỗi các sự kiện đau khổ rối rắm trong tâm [Soul] của 

mỗi chúng ta…” 

Mỗi cá nhân hoàn toàn được tự do suy nghĩ như mình 

muốn; theo tôi thì những thích thú thoảng qua chốc lát luôn 

kéo theo những cảm xúc thất vọng và cay đắng… 

Mỗi sự kiện đều có hương vị đặc biệt riêng của nó, và mỗi 

trạng thái nội tâm cũng thuộc một loại riêng; điều này là 

đương nhiên, không thể bác bỏ… 

Chắc chắn rằng, việc rèn luyện bản thân mình nhấn mạnh 

đến các trạng thái tâm lý nội tâm khác nhau của Tâm Thức… 

Không ai có thể phủ nhận rằng chúng ta mang theo bên 

trong mình rất nhiều lỗi lầm, và rằng [ở bên trong] tồn tại 

những trạng thái sai sót… 

Nếu thật sự muốn thay đổi, chúng ta phải hết sức khẩn 

cấp, không một chút chần chừ, thay đổi một cách triệt để các 

trạng thái sai lầm của Tâm Thức… 

http://gnosis.vn/2018/02/14/tam-thuc/
http://gnosis.vn/2018/02/14/tam-thuc/
http://gnosis.vn/2017/03/18/soul/
http://gnosis.vn/2018/02/14/tam-thuc/
http://gnosis.vn/2018/02/14/tam-thuc/


43 

 

Việc thay đổi một cách tuyệt đối các trạng thái sai lầm 

chính là khởi đầu của những biến đổi hoàn toàn trong cuộc 

sống thực tiễn… 

Khi một người tu sửa một cách nghiêm túc các trạng thái 

sai lầm, thì đương nhiên các sự kiện không hay trong cuộc 

sống không thể làm tổn thương người đó một cách dễ dàng 

như trước nữa… 

Chúng ta đang nói về một việc chỉ có thể hiểu được qua 

trải nghiệm, qua cảm nhận một cách thực sự trong bối cảnh 

của các sự kiện… 

Ai không rèn luyện bản thân mình thì sẽ luôn là nạn nhân 

của hoàn cảnh; giống một khúc gỗ bị quăng quật trong những 

cơn bão giữa đại dương… 

 

“Ai không rèn luyện bản thân mình thì sẽ luôn là nạn nhân 

của hoàn cảnh; giống một khúc gỗ bị quăng quật trong những cơn 

bão giữa đại dương…” (Ảnh: Đợt Sóng Thứ Chín – Ivan 

Aivazovsky) 



44 

 

Các sự kiện không ngừng thay đổi qua nhiều tổ hợp khác 

nhau; chúng đến từ đợt nọ nối tiếp đợt kia như sóng, chúng 

gây ảnh hưởng [lên chúng ta]… 

Chắc chắn, có sự kiện tốt và xấu; một số sự kiện sẽ tốt hoặc 

xấu hơn các sự kiện khác… 

Việc thay đổi một số sự kiện nhất định là hoàn toàn có thể. 

Đương nhiên là chúng ta có cơ hội để sửa lại kết quả và thay 

đổi các tình huống. 

Tuy nhiên, có một số tình huống mà thực sự là không thể 

thay đổi được; trong các trường hợp này, chúng ta nên chấp 

nhận một cách có ý thức, cho dù một số tình huống là vô cùng 

nguy hiểm và thậm chí là đau đớn… 

Không nghi ngờ gì nữa, sự đau khổ sẽ biến mất khi chúng 

ta không đồng nhất bản thân mình với vấn đề đã xảy ra… 

Chúng ta nên nhìn cuộc sống như một chuỗi các trạng thái 

nội tâm liên tiếp; chúng là một biên bản xác thực cho tiểu sử 

của cuộc đời mỗi chúng ta… 

Khi nhìn lại toàn bộ đời kiếp này chúng ta có thể tự xác 

nhận một cách trực tiếp rằng rất nhiều tình huống không hay 

đã có cơ hội xảy ra do các trạng thái nội tâm sai lầm đó… 

Alexandros Đại Đế [1], mặc dù là một người không có thói 

quen rượu chè, đã bị sự kiêu ngạo đẩy đến những tình huống 

thiếu điều độ gây nên cái chết của ông… 

[1] Alexandros Đại Đế (356 TCN- 323 TCN) là vị vua thứ 14 

của Macedonia, là một trong những vị tướng thành công nhất trong 

lịch sử, chinh phạt gần như toàn bộ thế giới mà con người thời đó 

biết đến trước khi qua đời. Các nhà khoa học cho rằng, Alexandros 

Đại đế đã chết do uống phải rượu lên men từ cây lê lư hoa trắng 

có chứa chất kịch độc. Điều này phù hợp với ghi chép của sử gia 

https://gnosisvn.org/2018/05/12/chuong-8-trang-thai-sai-lam/#f1
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Hy Lạp cổ đại Diodorus. Diodorus cho rằng, Alexandros Đại đế 

đã rất đau sau khi uống một bát rượu lớn chưa pha trộn theo kiểu 

danh dự của Hercules. 

François I [2] đã chết vì một cuộc ngoại tình dơ bẩn và ghê 

tởm mà vẫn được ghi lại rõ ràng trong lịch sử ngày nay… 

[2] François I (1494 – 1547), một vị vua nước Pháp. Truyện về 

các cuộc ngoại tình của François I đã được dựng thành kịch trong 

“Le Roi s’amuse” (bởi tác giả Victor Hugo, 1832). 

Khi Marat [3] bị ám sát bởi một bà xơ đồi truỵ, ông ta đã 

chết vì sự kiêu ngạo và đố kỵ, ông tự coi mình là hoàn toàn 

đúng đắn… 

[3] Jean-paul Marat (1743 – 1793) là một nhân vật quan trọng 

trong cách mạng Pháp, bị Charlotte Corday ám sát khi đang nằm 

trong bồn tắm để chữa bệnh. Bà Corday giết Marat vì không ủng 

hộ quan điểm chính trị của ông. 

Không nghi ngờ gì nữa, các cô gái ở Parque-aux-cerfs [4] đã 

thiêu hủy hết sinh lực của tên tà dâm ghê tởm, Louis XV. 

[4] Parc-aux-cerfs là nơi cư trú của các tình nhân bí mật của 

vua Louis XV (Pháp, 1710-1774) 

Rất nhiều người chết vì tham vọng, tức giận hay ghen tị; 

các bác sĩ tâm lý học đều biết điều này… 

Ngay khi ý chí của ta thiết lập trong mình một thói quen 

ngu xuẩn không thể thay đổi được, thì chúng ta đã trở thành 

ứng cử viên của những lăng mộ hay nghĩa trang… 

Othello [5], vì ghen tị, đã trở thành một kẻ sát nhân, còn 

nhà tù thì lại chứa toàn những kẻ lầm lẫn chân thật… 

[5] Othello là một nhân vật trong bi kịch của Shakespeare, là 

một vị tướng có tài của Venice, do bị kẻ xấu xúi giục nên đã nghi 

https://gnosisvn.org/2018/05/12/chuong-8-trang-thai-sai-lam/#f2
https://gnosisvn.org/2018/05/12/chuong-8-trang-thai-sai-lam/#f3
https://gnosisvn.org/2018/05/12/chuong-8-trang-thai-sai-lam/#f4
https://gnosisvn.org/2018/05/12/chuong-8-trang-thai-sai-lam/#f5


46 

 

ngờ sự chung thủy của vợ, cho rằng vợ tư thông với thuộc hạ, sau 

đó đã giết thuộc hạ và vợ mình. 
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CHƯƠNG 9 – SỰ KIỆN CÁ NHÂN 

 

Khi một người muốn tìm hiểu các trạng thái sai lầm thì 

việc tự-quan-sát toàn bộ nội dung bên trong là không thể trì 

hoãn được. 

Chắc chắn rằng, các trạng thái sai lầm bên trong đều có thể 

sửa được bằng những phương pháp đúng đắn. 

Bởi cuộc sống nội tâm như một thỏi nam châm thu hút các 

sự kiện bên ngoài, chúng ta cần loại trừ, một cách hết sức 

khẩn cấp, khỏi tâm mình các trạng thái tâm lý nhầm lẫn đó. 

Sửa các trạng thái tâm lý sai lầm là việc không thể thiếu 

được khi một người muốn thay đổi một cách căn bản, tính 

chất của một số sự kiện không mong muốn nào đó. 

Nếu loại bỏ được một số trạng thái tâm lý vô lý nhất định, 

thì chúng ta sẽ thay đổi được mối quan hệ của mình với các 

sự kiện đó. 

Những tình huống phá huỷ bên ngoài có thể trở nên vô 

thưởng vô phạt và thậm chí có thể mang lại lợi ích khi chúng 

ta biết sửa các trạng thái nhầm lẫn bên trong một cách thông 

minh. 

Khi một người biết gột rửa nội tâm của mình thì người đó 

có thể thay đổi bản chất của các sự kiện không hay đang xảy 

đến với họ. 

Những người không bao giờ sửa chữa các trạng thái tâm 

vô lý của mình, cứ tin rằng mình rất mạnh mẽ, sẽ trở thành 

nạn nhân của hoàn cảnh. 
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Một việc hết sức quan trọng khi một người mong muốn 

thay đổi hướng đi cho kiếp sống bất hạnh của mình chính là 

việc đưa cái ngôi nhà nội tâm lộn xộn của mình vào trật tự. 

 

“Tiềm thức của bạn sẽ chỉ huy cuộc đời và bạn sẽ gọi nó 

bằng số phận cho đến khi bạn đã biến tiềm thức thành ý thức.” 

(Bác sĩ tâm lý Carl Jung) 

Con người phàn nàn về mọi thứ, họ đau khổ, họ kêu khóc, 

họ phản đối, họ muốn thay đổi cuộc sống, họ muốn thoát khỏi 

tình huống bất hạnh của mình; không may thay, họ lại không 

chịu rèn luyện bản thân. 

Họ không muốn thừa nhận rằng cuộc sống nội tâm của 

mình lôi kéo các hoàn cảnh bên ngoài, và rằng nếu các tình 

huống này là khổ đau thì đó là do các trạng thái nội tâm vô 

lý. 

Cái vỏ bên ngoài chỉ là sự phản chiếu của bên trong; những 

ai thay đổi bên trong sẽ tạo nên một trật tự mới. 
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Các sự kiện bên ngoài sẽ không bao giờ quan trọng bằng 

cái cách chúng ta đối mặt với chúng. 

Trước những kẻ sỉ nhục mình, bạn đã giữ bình tĩnh [hay 

lại tức lên]? Khi phải đối mặt với những hành xử khó chịu của 

mọi người xung quanh bạn đã đón nhận tất cả với lòng biết 

ơn [hay cảm thấy khó chịu]? 

Bạn đã phản ứng thế nào khi đối mặt với sự phản bội của 

người yêu? Bạn có để cho bản thân mình bị cuốn đi bởi nọc 

độc của lòng ghen tị? Bạn có giết người không? Bạn có bị đi 

tù không? 

Bệnh viện, nghĩa trang và mồ mả, nhà tù…, đầy những kẻ 

nhầm lẫn thật lòng, những người đã phản ứng một cách vô lý 

trước những sự kiện bên ngoài. 
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“Với ngọn lửa thiêng liêng, Hercules đã dọn sạch chuồng 

ngựa của Augeas, nghĩa là, ông đã dọn dẹp cả bốn mươi chín tầng 

tiềm thức trong tâm con người, nơi mà các con thú vật của lòng 

tham kinh tởm trú ngụ.” (Magic of the Runes – Samael Aun Weor) 

Vũ khí tốt nhất của con người trong cuộc sống chính là 

một trạng thái tâm lý đúng. Với trạng thái nội tâm thích hợp, 

một người có thể hàng phục thú dữ và vạch mặt một kẻ phản 

bội. 

Các trạng thái nội tâm sai lầm biến chúng ta thành 

những nạn nhân không có khả năng tự vệ trước sự tha hóa 

của nhân loại. 

Hãy học cách đối mặt với những sự kiện khó chịu nhất 

trong cuộc sống thực tế với một thái độ phù hợp trong tâm… 

Đừng đồng nhất bản thân mình với bất kỳ sự kiện nào; hãy 

nhớ rằng mọi thứ rồi cũng sẽ qua đi, hãy học cách nhìn cuộc 

sống như một bộ phim và bạn sẽ gặt hái được nhiều thành 

quả… 

Đừng quên rằng những sự kiện dù không có chút giá trị 

nào cũng có thể đẩy bạn vào một tình huống nhục nhã nếu 

bạn không chịu loại bỏ khỏi tâm mình những trạng thái sai 

lầm. 

Chắc chắn là mỗi sự kiện bên ngoài cần một chiếc vé của 

nó, đó chính là một trạng thái tâm lý chính xác. 

  

https://gnosticteachings.org/books-by-samael-aun-weor/gnostic-magic-of-the-runes/1519-the-temple-of-hercules.html
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CHƯƠNG 10 – CÁC CÁI TÔI KHÁC NHAU 

 

Thú vật biết suy nghĩ bị gọi nhầm là con người, thực sự 

không có tính tự chủ rõ ràng. 

Không nghi ngờ gì nữa, sự thiếu thống nhất trong tâm lý 

của thú vật dáng người chính là nguyên nhân của rất nhiều 

những khó khăn và cay đắng. 

Cơ thể vật chất là một đơn vị hoàn chỉnh và nó hoạt động 

như một tổng thể hữu cơ, trừ khi bị bệnh. 

Tuy nhiên, cuộc sống nội tâm của thú vật dáng người đó 

không thể nào được gọi là đơn vị tâm lý. 

Tệ hơn cả mọi việc này, bất chấp việc các trường phái giả 

bí truyền và giả huyền học nói gì, là việc thiếu một trật tự tâm 

lý trong sâu thẳm của mỗi con người. 

Chắc chắn, trong những tình cảnh như thế không thể tồn 

tại sự hoạt động hài hoà trong cuộc sống nội tâm của con 

người. 

Đối với trạng thái nội tâm của mình, thú vật dáng người là 

một thể đa tâm lý, là tổng của các cái Tôi. 

Các học giả ngu dốt của thời kỳ u tối này, tạo ra một giáo 

phái tôn thờ cái Tôi, họ thần thánh hoá nó, đặt nó lên bàn thờ, 

gọi nó là “alter ego“, “cái Tôi cao cấp”, “cái Tôi thần thánh”, 

v.v., v.v., v.v. 

Những kẻ biết-tuốt ở cái thời đại đen tối mà chúng ta đang 

sống không muốn nhận ra rằng cái “Tôi cao cấp” hay cái 

“Tôi hạ cấp” là hai khía cạnh của cùng một cái Tôi đa 

nguyên… 

http://gnosis.vn/2017/03/24/thu-vat-tri-nang/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
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Con thú dáng người hẳn là không có một cái “Tôi vĩnh 

viễn”, có chăng chỉ là những cái Tôi thú vật và vô lý. 

Thú vật trí năng đáng thương, bị gọi nhầm là con người, 

cũng giống như môt ngôi nhà lộn xộn, ở đó thay vì một chủ 

nhân thì lại có rất nhiều người hầu, những kẻ lúc nào cũng 

muốn chỉ huy và làm theo ý mình… 

Lỗi lớn nhất của các trường phái huyền học giả và đạo bí 

truyền giả vô giá trị là việc cho rằng mọi người, hoặc chính 

họ, sở hữu một “cái Tôi vĩnh hằng và không thay đổi”, không 

sinh, không diệt… 

Nếu mà những người có suy nghĩ như vậy có thể đánh 

thức được Tâm Thức, dù chỉ trong một khoảnh khắc, thì họ 

đã có thể tự chứng kiến rất rõ ràng rằng con vật trí năng dáng 

người không bao giờ thường hằng trong bất kỳ khoảng thời 

gian nào… 

Nhìn từ góc độ tâm lý thì thú vật có trí năng không ngừng 

thay đổi… 

Nếu nghĩ rằng một người tên Luis lúc nào cũng là Luis thì 

cũng giống như kể một câu chuyện rất vô duyên… 

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2017/03/24/thu-vat-tri-nang/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2018/02/14/tam-thuc/
http://gnosis.vn/2017/03/24/thu-vat-tri-nang/
http://gnosis.vn/2017/03/24/thu-vat-tri-nang/
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Trong mỗi người đều có rất nhiều người tồn tại, rất nhiều 

cái Tôi; bất kỳ ai tỉnh giác đều có thể tự kiểm chứng được 

điều này một cách trực tiếp… 

Có một anh nọ tên là Luis. Trong anh có nhiều cái Tôi, 

nhiều Ego muốn biểu hiện mình qua tính cách của anh ấy 

trong nhiều lúc khác nhau, và mặc dù Luis không ưa gì sự 

tham lam, nhưng một cái Tôi khác bên trong anh, tạm gọi là 

Pepe, lại rất tham lam, và [các cái tôi khác bên trong Luis] 

cũng tương tự như thế… 

Tất cả chúng ta đều vô thường; Thật ra, một người không 

cần phải quá thông minh để nhận ra vô số sự thay đổi và mâu 

thuẫn trong tất cả mọi người… 

Sớm hay muộn thì việc cho rằng con người sở hữu một 

“cái Tôi vĩnh hằng và không thay đổi” cũng giống như việc sỉ 

nhục mọi người xung quanh và chính bản thân mình… 

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2017/03/10/lam-the-nao-de-giet-ego/
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Trong mỗi người đều có rất nhiều người tồn tại, rất nhiều 

cái Tôi; bất kỳ ai tỉnh giác đều có thể tự kiểm chứng được 

điều này một cách trực tiếp… 

  

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
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CHƯƠNG 11 – EGO YÊU QUÝ 

 

Vì cái “Tôi” cao cấp và hạ cấp là hai phần của cùng một thứ; 

chúng ta có thể đặt ra hệ quả sau: cái “Tôi cao cấp” và cái “Tôi 

hạ cấp” là hai mặt của cùng một Ego u tối và đa nguyên. 

Cái được gọi là “Tôi thần thánh” hay là “Tôi cao cấp”, “Alter 

ego”, hay kiểu như thế, thì chắc chắn là một thủ đoạn của bản 

thân, một dạng tự lừa dối chính mình. 

Khi cái Tôi muốn tiếp tục tồn tại trong kiếp này và các kiếp 

sau, nó sẽ tự lừa chính mình bằng ảo tưởng về một 

cái Tôi thần thánh và bất diệt… 

Không ai trong chúng ta có một cái Tôi thật sự, vĩnh cửu, 

bất biến, bất diệt… 

Không ai trong chúng ta có một cái Tôi thật sự, vĩnh cửu, 

bất biến, bất diệt, không thấu hiểu được, v.v., v.v., v.v. 

Không ai trong chúng ta thực sự có một bản thể đích thực 

và thống nhất; không may thay, chúng ta thậm chí không có 

nổi tính tự chủ đích thực. 

Ego, tuy tiếp tục sống dưới mồ mả, nhưng vẫn có điểm bắt 

đầu và điểm kết thúc. 

Ego, cái Tôi, không bao giờ là một đơn vị độc lập, đơn nhất, 

nguyên vẹn. Rõ ràng, cái Tôi là “các cái Tôi”. 

Ở Phương đông, Tây Tạng, các cái Tôi được gọi là 

những “cấu trúc tâm lý”, hay đơn giản là “những giá trị”, hàm 

ý cả cái Tôi tích cực hay tiêu cực. 

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2017/01/20/ban-the-ban-nga-tu-nga/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
https://gnosisvn.org/2018/06/02/chuong-11-ego-yeu-qui/#f1
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
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Nếu chúng ta coi mỗi cái Tôi như một con người riêng 

biệt, chúng ta có thể khẳng định một cách dứt khoát rằng: 

trong mỗi cá nhân sống trên thế giới đều có rất nhiều người. 

Không nghi ngờ gì nữa, trong mỗi chúng ta đều có rất 

nhiều người khác nhau đang chung sống, có người tốt hơn, 

có kẻ xấu hơn… 

Mỗi một cái Tôi này, mỗi một con người này, cạnh tranh 

với nhau để giành quyền tối cao, muốn trở thành độc quyền, 

muốn điều khiển bộ não trí khôn hoặc các trung tâm cảm xúc 

và trung tâm vận động mỗi khi có cơ hội, trong khi đó một 

cái tôi khác lại đang chiếm mất chỗ của nó… 

Giáo pháp về cái Tôi đa nguyên đã được dạy ở Đông 

Phương, Tây Tạng, bởi các bậc nhãn thông đích thực, bởi các 

bậc minh trí chân thật… 

Mỗi khiếm khuyết tâm lý của chúng ta được nhân cách hoá 

ở một cái Tôi nào đó. Bởi chúng ta có hàng nghìn và thậm chí 

hàng triệu khuyết điểm, rõ ràng là chúng ta có rất nhiều 

người sống bên trong mình. 

Về mặt tâm lý học, chúng ta có thể kiểm chứng được một 

cách rõ ràng rằng những kẻ hoang tưởng, kiêu ngạo và tự lừa 

dối, sẽ không bao từ bỏ giáo đoàn của cái Ego yêu quý vì bất 

cứ cái gì trong cuộc sống. 

Không nghi ngờ gì nữa, những người như thế cực kỳ căm 

ghét giáo lý về cái Tôi đa nguyên. 

Khi một người thực sự muốn hiểu chính mình, người đó 

phải tự quan sát và cố gắng hiểu được các cái Tôi khác nhau 

trong tính cách của mình. 

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/


57 

 

Nếu có độc giả nào vẫn chưa hiểu được giáo lý về 

cái Tôi đa nguyên, thì chắc chắn là do thiếu kinh nghiệm 

trong việc tự quan sát bản thân mà thôi. 

Khi thực hành tự quan sát bên trong, chúng ta sẽ tự khám 

phá ra được nhiều con người, nhiều cái Tôi đang sinh sống ở 

bên trong tính cách của chính mình. 

Những kẻ phủ nhận giáo pháp về cái Tôi đa nguyên, 

những kẻ sùng bái một cái Tôi thần thánh, chắc chắn chưa 

bao giờ tự quan sát bản thân một cách nghiêm túc. Nói theo 

kiểu Socrates, chúng ta có thể nói rằng những kẻ này không 

chỉ không biết, mà hơn thế nữa, họ còn lờ đi cái việc họ không 

biết. 

Chắc chắn rằng, chúng ta không bao giờ hiểu được chính 

mình mà không tự quan sát bản thân một cách nghiêm túc và 

sâu sắc. 

Khi mà một người cứ tiếp tục coi chính mình chỉ là một 

đơn vị, thì rõ ràng rằng bất cứ thay đổi nào bên trong đều là 

điều không thể. 
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CHƯƠNG 12 – SỰ THAY ĐỔI TRIỆT ĐỂ 

 

Chừng nào một người vẫn tiếp tục nhầm tưởng rằng mình 

là một đơn nguyên, duy nhất và riêng biệt, thì rõ ràng sự thay 

đổi triệt để là điều không thể. 

Công việc trên con đường bí ẩn bắt đầu bằng sự tự quan 

sát nghiêm ngặt, hàm ý sự tồn tại của nhiều thành phần tâm 

lý, các cái Tôi, hay các yếu tố không hay, cần phải được loại 

bỏ, diệt trừ ra khỏi nội tâm chúng ta một cách khẩn cấp. 

Không nghi ngờ gì, chúng ta không có cách nào diệt trừ 

được các tội lỗi khi chúng còn đang ẩn nấp. Chúng ta trước 

hết phải quan sát một cách khẩn cấp được những gì mình 

muốn loại ra khỏi tâm. 

 

Cẩm nang hành xử “Etiquette” bởi Emily Post 

Việc này không nằm ở bên ngoài mà là ở bên trong, và 

những người tin rằng có một cẩm nang hành xử hay một hệ 

thống đạo đức hời hợt, bề ngoài, có thể đưa người ta đến sự 

thành công, thực ra là hoàn toàn sai lầm. 
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Sự thật cụ thể và rõ ràng, rằng việc tu sửa bên trong bắt 

đầu với ý niệm tập trung vào sự quan sát bản thân một cách 

trọn vẹn, là quá đủ để chứng minh rằng việc này đòi hỏi ở 

mỗi chúng ta một nỗ lực cá nhân rất đặc biệt. 

Nói thẳng ra, chúng ta khẳng định và nhấn mạnh điều 

sau: không ai có thể làm việc này thay cho chúng ta. 

Không có cách nào để thay đổi tâm trí nếu không quan sát 

trực tiếp tổng thể của các yếu tố chủ quan ở trong người 

chúng ta. 

Khi một người chấp nhận được các tội lỗi của mình như 

một thực tế, nhưng vẫn phủ nhận sự cần thiết của việc tìm 

hiểu và tự quan sát trực tiếp các tội lỗi đó, thì đó cũng chỉ là 

cách chúng ta trốn tránh hay chạy trốn chính mình, là một 

kiểu tự lừa dối. 

Chỉ với sự nỗ lực nghiêm ngặt và việc tự quan sát sáng 

suốt, không có bất kỳ hình thức chạy trốn nào, chúng ta mới 

có thể thật sự thực chứng được rằng mình không phải “một”, 

mà là “nhiều”. 

Việc công nhận cái Tôi là đa nguyên và việc thực chứng sự 

thật đó bằng cách tự quan sát nghiêm ngặt là hai khía cạnh 

khác nhau. 

Có người có thể chấp nhận giáo lý về cái Tôi đa nguyên kể 

cả khi chưa bao giờ thực chứng được nó; nhưng phải tự quan 

sát cẩn thận mới có thể thực chứng được điều này. 

Khi một người chạy trốn, tìm cách tránh né việc quan sát 

nội tại, thì đó là dấu hiệu không thể nhầm lẫn của sự thoái 

hoá. 
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Khi một người cứ duy trì ảo tưởng rằng mình luôn luôn là 

một, thì anh ta không thể thay đổi được. Rõ ràng mục tiêu 

của việc tu sửa này chính là để đạt được một sự thay đổi dần 

dần trong cuộc sống nội tại. 

Sự thay đổi triệt để là một khả năng vốn có thường bị mất 

đi khi không rèn luyện bản thân. 

Khi mà một người vẫn tiếp tục tin rằng mình là một, thì 

điểm khởi đầu cho một sự thay đổi triệt để vẫn chỉ là một ẩn 

số. 

Những người bác bỏ Giáo lý về cái Tôi đa nguyên biểu lộ 

rõ ràng rằng họ chưa bao giờ tự quan sát bản thân mình một 

cách nghiêm túc. 

Việc quan sát bản thân một cách nghiêm túc mà không có 

bất kỳ một sự lẩn tránh nào, cho phép chúng ta tự kiểm 

chứng được cái sự thật tàn bạo rằng chúng ta là “nhiều” chứ 

không phải là “một”. 

Trong thế giới của các ý kiến chủ quan, các loại giả thuyết 

đạo bí truyền hoặc huyền bí học luôn là lối thoát mà chúng ta 

sử dụng để chạy trốn bản thân mình… 

Hiển nhiên, cái ảo tưởng rằng mình là một người đơn lẻ, 

có bản chất thường hằng, chính là một trở ngại vô hình cho 

việc tự quan sát… 

Một người có thể nói: “Tôi biết rằng tôi là nhiều, chứ không 

phải một. Gnosis đã dạy tôi như thế.” Lời khẳng định này, mặc 

dù có thể rất thành thật, nhưng nếu không có đầy đủ kinh 

nghiệm sống trong khía cạnh này của giáo pháp, thì tất nhiên 

cũng sẽ chỉ là hình thức bên ngoài và nông cạn mà thôi. 
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Vì thế, thực chứng, trải nghiệm và hiểu chính là nền tảng. 

Chỉ bằng cách đó mới có thể rèn luyện một cách có ý thức để 

đạt sự thay đổi triệt để. 

Do đó, khẳng định là một việc và hiểu lại là một việc khác. 

Khi một người nói: “Tôi hiểu rằng tôi là nhiều, chứ không phải 

một”, nếu sự hiểu biết đó là thật và không chỉ là “chém gió” 

trong một cuộc đối thoại mơ hồ, thì cái đó hàm ý, cho thấy, 

biểu hiện một sự xác mình toàn diện về giáo lý cái Tôi đa 

nguyên. 

Biết và hiểu biết là hai việc khác nhau. Biết thuộc về trí 

khôn. Hiểu thuộc về trái tim. 

 

Công việc trên con đường bí ẩn bắt đầu bằng sự tự quan sát 

nghiêm ngặt, hàm ý sự tồn tại của nhiều thành phần tâm lý, các 

cái Tôi, hay các yếu tố không hay, cần phải được loại bỏ, diệt trừ ra 

khỏi nội tâm chúng ta một cách khẩn cấp. 
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Do đó, chỉ có kiến thức về Giáo lý cái Tôi Đa Nguyên thì 

thật là vô ích. Thật không may, trong thời đại chúng ta đang 

sống này, kiến thức đã đi xa hơn rất nhiều so với sự hiểu biết. 

Đó là do thú vật trí năng đáng thương, bị gọi nhầm là con 

người, chỉ toàn phát triển mặt kiến thức, và đáng thương 

thay lại quên mất mặt kia của bản thể. 

Biết và hiểu Giáo lý về cái Tôi đa nguyên là nền tảng của 

bất kỳ sự thay đổi triệt để đích thực nào. 

Khi một người bắt đầu tự quan sát nội tại một cách chi tiết, 

từ góc nhìn rằng mình là nhiều chứ không phải một, thì 

đương nhiên là người đó đã bắt đầu việc rèn luyện nghiêm 

túc bản chất nội tại của chính mình. 
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CHƯƠNG 13 – NGƯỜI QUAN SÁT VÀ 

NGƯỜI BỊ QUAN SÁT 

 

Rất rõ ràng và không khó để hiểu rằng khi một người bắt 

đầu quan sát chính mình một cách nghiêm túc với quan điểm 

bản thân mình không phải là một, mà là nhiều, thì người đó 

thực sự bắt đầu tu sửa nội tâm. Những trở ngại, những 

chướng ngại vật, những vật cản trong việc tự quan sát sâu 

sắc chính mình là những khiếm khuyết tâm lý kiểu như: 

 Sự vĩ cuồng: ảo tưởng về sự vĩ đại của bản thân, tin 

rằng mình là một vị Trời. 

 Ngã chấp: niềm tin về một cái Tôi vĩnh cửu, tôn thờ 

bất kỳ một loại Alter-ego nào. 

 Sự hoang tưởng: những kẻ biết tuốt ngu dốt, kiêu 

ngạo, tự cao, nghĩ rằng mình không thể nào sai, niềm tự 

hào về huyền bí học, kẻ không thích lắng nghe quan điểm 

của người khác. 

Khi tiếp tục với một niềm tin ngớ ngẩn rằng mình là một, 

rằng mình có một cái Tôi vĩnh cửu, thì việc rèn luyện bản 

thân một cách nghiêm túc là điều không thể. 

Người nào coi chính mình là đơn nguyên thì sẽ không bao 

giờ có thể tách được ra khỏi mình những yếu tố tồi tệ. Một kẻ 

như vậy sẽ coi từng suy nghĩ, tình cảm, ước muốn, cảm xúc, 

đam mê, v.v., như những chức năng khác nhau thuộc bản chất 

của mình và thậm chí sẽ bào chữa cho bản thân mình trước 

mặt người khác bằng cách nói rằng những khiếm khuyết cá 

nhân đó có tính chất di truyền… 

Người nào chấp nhận giáo pháp cái Tôi đa nguyên, dựa 

trên việc Tự-quan-sát sẽ hiểu rằng mọi mong muốn, suy nghĩ, 
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hành động, khát vọng, v.v., đều tương ứng với cái Tôi nọ hoặc 

cái Tôi kia, riêng biệt, khác nhau… 

Bất kỳ ai rèn luyện bản thân mình một cách rất nghiêm 

túc, như một vận động viên của sự Tự quan sát nội tại, sẽ tự 

mình nỗ lực để loại bỏ khỏi tâm các yếu tố xấu xa khác nhau 

ở bên trong… 

Nếu một người thành tâm và thực sự bắt đầu quan sát nội 

tâm bên trong, thì người đó đang chia mình thành hai: Người 

quan sát và Người bị quan sát. 

 

La Madeleine aux Deux Flammes bởi Georges de la Tour, 

1640 
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Nếu không có sự phân chia đó thì rõ ràng là chúng ta sẽ 

không bao giờ có một bước tiến trên con đường kỳ diệu để 

thấu hiểu bản thân mình. 

Làm thế nào chúng ta có thể quan sát được chính bản thân 

mình nếu chúng ta mắc lỗi không muốn chia bản thân mình 

thành Người quan sát và Người bị quan sát. 

Nếu không có sự phân chia đó thì rõ ràng là chúng ta sẽ 

không bao giờ tiến được một bước trên con đường thấu hiểu 

bản thân mình. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, khi không có sự phân chia đó, 

chúng ta cứ tiếp tục đồng nhất bản thân mình với các hoạt 

động của cái Tôi đa nguyên… 

Ai đồng nhất bản thân mình với các loại hoạt động của 

cái Tôi đa nguyên luôn luôn là nạn nhân của hoàn cảnh. 

Làm sao một người có thể thay đổi hoàn cảnh khi không 

hiểu chính bản thân mình? Làm sao một người có thể hiểu 

chính bản thân mình khi không tự quan sát nội tâm bên 

trong? Bằng cách nào một người có thể tự quan sát mình nếu 

người đó, việc đầu tiên, không chia rẽ bản thân thành Người 

quan sát và Người bị quan sát? 

Giờ đây, không ai có thể bắt đầu thay đổi triệt để chừng 

nào người đó chưa nói được rằng, “Mong muốn này là một cái 

Tôi thú tính mình phải loại trừ”, “Ý nghĩ tự cao tự đại này là 

một cái Tôi khác mình cần phải tiêu diệt bởi nó đang làm mình 

đau khổ”, “Tình cảm này là một cái Tôi đã xâm nhập vào, làm 

tổn thương trái tim, mình cần khử nó thành cát bụi vũ trụ”, 

v.v., v.v., v.v. 
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Đương nhiên, đối với những người chưa bao giờ tự tách 

bản thân thành Người quan sát và Người bị quan sát, việc nói 

những câu trên là điều không thể. 

Những người coi tất cả quá trình tâm lý của mình như 

những chức năng thuộc về một cái Tôi đơn lẻ, riêng biệt và 

vĩnh cửu, thì sẽ ngày càng đồng nhất bản thân mình với tất 

cả lỗi lầm của mình. Người đó đồng nhất mình với những lỗi 

lầm đến nỗi anh ta bị mất khả năng tách chúng ra khỏi tâm 

trí mình. 

Hiển nhiên rằng những người như vậy không thể thay đổi 

triệt để; họ đáng bị kết án với sự thất bại hoàn toàn. 
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CHƯƠNG 14 – NHỮNG SUY NGHĨ 

TIÊU CỰC 

 

Trong thời đại thoái hóa và suy đồi này, những người suy 

nghĩ một cách sâu sắc và hoàn toàn chú tâm bị coi là bất 

thường. 

Các ý nghĩ khác nhau nổi lên từ trung tâm trí thức[1], 

không phải từ một cái Tôi vĩnh cửu như các học giả ngu dốt 

vẫn lầm tưởng, mà là từ các cái Tôi khác nhau trong mỗi 

chúng ta. 

Khi một người suy nghĩ, người đó tin chắc rằng mình đang 

nghĩ trong bản thân mình và bởi chính mình. 

Động vật trí năng khốn khổ không muốn thừa nhận rằng 

những suy nghĩ chạy qua tâm trí đều bắt nguồn từ những 

cái Tôi khác nhau mà chúng mang theo bên trong. 

Điều này có nghĩa rằng chúng ta không thật sự là những 

cá thể đang suy nghĩ; thực ra, chúng ta vẫn chưa có tâm trí 

độc lập và hợp nhất. 

Tuy nhiên, mỗi cái Tôi khác nhau mà chúng ta mang theo 

bên trong đều sử dụng trung tâm trí thức[1] của chúng ta. 

Chúng lấy mọi cơ hội để tận dụng trung tâm tri thức cho việc 

suy nghĩ. 

[1] Trung tâm trí thức: Cơ thể con người có 5 trung tâm xử lý: 

Trung tâm trí tuệ, trung tâm vận động, trung tâm cảm xúc, trung 

tâm bản năng, trung tâm sinh dục. 

Vì vậy, việc đồng nhất bản thân mình với các suy nghĩ tiêu 

cực và độc hại, tin rằng nó là đặc tính riêng của mình, quả là 

một điều ngớ ngẩn. 

https://gnosisvn.org/2018/06/21/chuong-14-nhung-suy-nghi-tieu-cuc/#f1
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
https://gnosis.vn/2017/03/06/trung-tam-cam-xuc-cao-cap/
https://gnosis.vn/2017/03/06/trung-tam-cam-xuc-cao-cap/
https://gnosisvn.org/2018/06/21/chuong-14-nhung-suy-nghi-tieu-cuc/#f1
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Rõ ràng, các suy nghĩ tiêu cực xuất phát từ một cái Tôi nào 

đó mà trong một thời điểm nhất định đã lạm dụng trung tâm 

tri thức của chúng ta. 

Có nhiều loại suy nghĩ tiêu cực khác nhau: nghi ngờ, không 

tin tưởng, ý xấu với người khác, ghen tuông mãnh liệt, ghen 

tuông về tôn giáo, ghen tuông về chính trị, ghen tuông với 

người thân hoặc bạn bè, tham lam, dục vọng, hận thù, giận 

dữ, kiêu ngạo, đố kỵ, thù ghét, oán giận, trộm cắp, ngoại tình, 

lười biếng, tham ăn, v.v. 

Thật vậy, kể cả có một cái miệng sắt và một ngàn cái lưỡi 

để nói, chúng ta cũng không thể liệt kê được toàn bộ những 

khiếm khuyết tâm lý của mình bởi chúng quá nhiều. 

Do đó, như một hậu quả hay hệ quả của những thứ ở trên, 

đồng nhất với các ý nghĩ tiêu cực quả là một điều rồ dại. 

Bởi không có quả nào tồn tại mà lại không có nhân, chúng 

ta chính thức khẳng định rằng một suy nghĩ không thể tự tồn 

tại, hay nảy sinh một cách ngẫu phát[2]… 

[2] Học thuyết nảy sinh ngẫu phát là học thuyết sai lầm của 

sinh học thế kỷ 19, cho rằng một số loại con vật nhỏ (ví dụ như sán 

dây) có thể xuất hiện một cách tự nhiên, không cần sinh ra từ loài 

con vật tương tự. 

Quan hệ giữa người suy nghĩ và suy nghĩ là hiển nhiên. 

Mỗi suy nghĩ tiêu cực đều bắt nguồn từ một “người suy nghĩ” 

riêng biệt. 

Trong mỗi chúng ta, số “người suy nghĩ” tiêu cực nhiều 

như số suy nghĩ tiêu cực. 

Sau khi xem xét vấn đề này từ góc độ “những người suy 

nghĩ và những suy nghĩ“, chúng ta nhận ra rằng mỗi một 

https://gnosis.vn/2017/03/06/trung-tam-cam-xuc-cao-cap/
https://gnosisvn.org/2018/06/21/chuong-14-nhung-suy-nghi-tieu-cuc/#f2
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cái Tôi chúng ta mang theo trong tâm trí mình chắc chắn là 

một người suy nghĩ khác nhau. 

Không nghi ngờ gì nữa, có quá nhiều “người suy nghĩ” tồn 

tại bên trong mỗi chúng ta. Tuy nhiên, tại một thời điểm nhất 

định mỗi kẻ suy nghĩ bên trong đều tin rằng mình là toàn bộ, 

mặc dù chúng chỉ là một phần mà thôi… 

Những kẻ tự lừa dối, những kẻ vĩ cuồng, những kẻ ái kỷ, 

và những kẻ hoang tưởng sẽ không bao giờ chấp nhận luận 

đề về “nhiều người suy nghĩ” bởi vì họ quá yêu bản thân 

mình. Họ cảm thấy mình là “Bố của Tarzan” hay “Mẹ của Siêu 

Nhân” [3]… 

[3] Bản gốc: “bố của Tarzán” hay “mẹ của los pollitos” 

Làm sao mà những kẻ dị thường đó có thể chấp nhận được 

rằng họ không sở hữu một tâm trí cá nhân, tuyệt vời và rực 

rỡ? 

Tuy nhiên, những kẻ biết-tuốt ngu xuẩn luôn nghĩ những 

gì tốt đẹp nhất về bản thân và thậm chí còn khoác lên mình 

chiếc áo choàng của Aristippus để thể hiện trí tuệ và sự 

khiêm tốn… 

Theo truyền thuyết cổ xưa, Aristippus muốn thể hiện trí 

tuệ và sự khiêm tốn. Do đó, ông khoác lên mình một chiếc áo 

choàng cũ kỹ đầy những miếng vá và lỗ thủng, rồi ông 

cầm chiếc gậy triết học [4] trong tay phải và đi trên các con 

phố của Athens. 

[4] Gậy của triết học – “triết học” ngày xưa chỉ một con đường 

tu tập trọn vẹn, bao gồm giáo pháp, đạo đức, khí công, và thiền. 

Cái gậy tượng trưng cho cột sống, cho kundalini, và cho tâm thức 

giác ngộ, giống như ký hiệu Caduceus trong logo của 

trang gnosis.vn. 

https://gnosis.vn/2017/03/06/trung-tam-cam-xuc-cao-cap/
https://gnosisvn.org/2018/06/21/chuong-14-nhung-suy-nghi-tieu-cuc/#f3
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Khi Socrates nhìn thấy Aristippus đi đến, ông đã hét lên 

rằng: “Ôi Aristippus, sự kiêu ngạo của con đang lộ ra qua 

những lỗ hở trên y phục”. 

 

Ảnh minh họa từ sách “The History of Philosophy” (Lịch sử 

triết học), bởi Thomas Stanley, 1655 

Người nào không liên tục sống trong trạng thái tỉnh giác, 

trong sự nhận thức tỉnh táo, biết rằng mình đang nghĩ, thì sẽ 

dễ dàng đồng nhất bản thân mình với bất kỳ suy nghĩ tiêu 

cực nào. 

https://gnosisvn.org/2018/06/21/chuong-14-nhung-suy-nghi-tieu-cuc/#f5
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Thật đáng tiếc, kết quả của việc này là sự tăng cường sức 

mạnh tai hại cho cái Tôi tiêu cực, tác giả của suy nghĩ đó. 

Chúng ta càng đồng nhất bản thân mình với một suy nghĩ 

tiêu cực nào đó, chúng ta càng trở thành nô lệ của 

cái Tôi nhân cách hóa suy nghĩ đó. 

Về Gnosis, về Con đường Bí mật, về việc rèn luyện bản 

thân mình, những cám dỗ cụ thể của riêng chúng ta có thể 

thấy được ở trong chính những cái Tôi ghét Gnosis, những kẻ 

ghét công việc trên con đường bí ẩn. Những cái Tôi này 

không phớt lờ rằng sự tồn tại của chúng trong tâm trí của 

chúng ta đang bị đe dọa đến chết bởi Gnosis và bởi công việc 

này. 

Những cái Tôi tiêu cực và hiếu chiến có thể chỉ đạo các bộ 

phim tâm lý được lưu giữ trong trung tâm trí thức của chúng 

ta một cách dễ dàng, mà theo đó hình thành các dòng tư 

tưởng độc hại và nguy hiểm. 

Nếu chúng ta cứ chấp nhận những suy nghĩ đó, những 

cái Tôi tiêu cực mà tại bất kỳ một thời điểm nào cũng điều 

khiển trung tâm tri thức của chúng ta, thì chúng ta sẽ không 

thể thoát khỏi ảnh hưởng của chúng. 

Chúng ta không bao giờ được quên rằng mọi cái Tôi tiêu 

cực đều tự đánh lừa bản thân và đánh lừa người khác. Kết 

luận là chúng nói dối. 

Mỗi khi chúng ta cảm thấy mất sức mạnh đột ngột, khi 

người học trò cảm thấy thất vọng với Gnosis, chán công việc 

huyền bí, khi một người mất đi sự nhiệt tình và từ bỏ những 

gì tốt đẹp nhất, thì hiển nhiên người đó đã bị đánh lừa bởi 

một cái Tôi tiêu cực. 

https://gnosis.vn/2017/03/06/trung-tam-cam-xuc-cao-cap/
https://gnosis.vn/2017/03/06/trung-tam-cam-xuc-cao-cap/
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Cái Tôi tiêu cực của sự ngoại tình phá hủy các gia đình 

quyền quý và gây hại cho trẻ nhỏ. 

Cái Tôi tiêu cực của sự ghen tuông, lừa dối những người 

yêu thương nhau và hủy hoại hạnh phúc của họ. 

Cái Tôi tiêu cực của sự kiêu ngạo về hiểu biết huyền bí học 

lừa dối những tín đồ của Con đường. Vì vậy, tin là mình có trí 

tuệ, họ coi thường hoặc phản bội Bậc Thầy của mình. 

Cái Tôi tiêu cực lợi dụng những kinh nghiệm cá nhân, 

những ký ức, những khao khát tốt đẹp nhất và sự chân thành 

của chúng ta. Vì vậy, qua sự lựa chọn cẩn thận giữa tất cả 

những yếu tố này, cái Tôi tiêu cực trình diện thứ gì đó dưới 

ánh sáng giả dối, thứ gì đó mê hoặc chúng ta. Do đó, kết quả 

sẽ là sự thất bại… 

Tuy nhiên, khi một người bắt quả tang cái Tôi đó, khi một 

người học cách sống trong trạng thái cảnh giác thì sự lừa dối 

đó là không thể. 

  

https://gnosis.vn/2017/03/06/trung-tam-cam-xuc-cao-cap/
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CHƯƠNG 15 – TÍNH CHẤT TỰ CHỦ 

 

Việc tin rằng mình là một, chắc chắn là câu chuyện đùa rất 

tệ; không may thay, ảo tưởng phù phiếm này đều tồn tại 

trong mỗi chúng ta. 

Thật đáng thương thay, chúng ta luôn nghĩ điều tốt nhất 

về bản thân, chúng ta không thể hiểu rằng mình thậm chí 

không có tính chất tự chủ thực sự. 

Điều tệ nhất là chúng ta dám nuông chiều mình với một 

niềm tin giả tạo rằng mỗi người chúng ta đều ở trong sự tỉnh 

thức hoàn hảo và có ý chí của riêng mình. 

Chúng ta thật tội nghiệp! Chúng ta thật khờ dại làm sao! 

Chắc chắn rằng sự vô minh chính là điều bất hạnh lớn lao 

nhất. 

Trong mỗi người chúng ta, có hàng ngàn cá nhân khác 

nhau, những người khác biệt, những cái Tôi hoặc những 

người tranh cãi với nhau, những người đấu tranh vì uy quyền 

và những người không theo một trật tự hay sự hòa hợp nào 

hết. 

Nếu chúng ta tỉnh táo, nếu chúng ta thức tỉnh khỏi những 

giấc mơ và mộng tưởng, cuộc sống sẽ khác biết bao… 

Nhưng trên cả sự bất hạnh của chúng ta, những cảm xúc 

tiêu cực, việc coi trọng bản thân và lòng tự ái mê hoặc chúng 

ta, thôi miên chúng ta, không bao giờ cho phép chúng ta quán 

niệm bản thân, để thấy bản thân như mình đang là… 

Chúng ta tin rằng mình có một ý chí duy nhất, nhưng trong 

thực tế thì chúng ta có nhiều ý chí khác nhau (mỗi cái Tôi có 

của riêng nó). 

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
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Vở bi hài kịch của tất cả sự đa dạng bên trong này thật 

đáng sợ; những ý chí nội bộ khác nhau mâu thuẫn lẫn nhau, 

tồn tại trong một cuộc xung đột không ngừng nghỉ, làm việc 

theo các hướng khác nhau. 

Nếu chúng ta có tính tự chủ thực sự, nếu chúng ta có sự 

đơn nhất thay vì đa nguyên, chúng ta sẽ có sự thống nhất 

trong mục đích, sự thức tỉnh trong Tâm Thức và sự tự chủ 

của một ý chí cá nhân. 

Thay đổi là cần thiết, tuy nhiên, chúng ta phải bắt đầu bằng 

sự thành thật với chính mình. 

Chúng ta cần kiểm kê lại tâm lý của chính mình để biết 

được mình đang thừa cái gì và thiếu cái gì. 

Đạt được tính tự chủ là điều hoàn toàn có thể; tuy nhiên 

khi chúng ta tin rằng mình đã có khả năng đó rồi thì cơ hội 

đó lại biến mất. 

Rõ ràng là chúng ta sẽ không bao giờ tranh đấu để có được 

cái mà chúng ta tin rằng mình đã có rồi. Ảo tưởng khiến 

chúng ta tin rằng mình có khả năng tự chủ và thậm chí có cả 

những trường phái trên thế giới dạy như thế. 

http://gnosis.vn/2018/02/14/tam-thuc/
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Trong thần thoại Hy Lạp, Narcissus bị thôi miên bởi hình 

ảnh phản chiếu của chính mình trên mặt nước, giống như chúng ta 

khi đồng nhất mình với khái niệm ảo tưởng của cái Tôi. Tranh 

được vẽ bởi Michelangelo Merisi thành Caravaggio, năm 1596. 

Tranh đấu với mộng tưởng là điều khẩn cấp. Mộng tưởng 

làm cho chúng ta thể hiện như thế này hoặc như thế kia trong 

khi thực tế thì chúng ta khổ sở, trơ trẽn và ngoan cố. 

Chúng ta nghĩ rằng mình là con người khi trong thực tế, 

chúng ta chỉ là những động vật trí năng, không có tính tự chủ. 

Những kẻ tự lừa dối tin rằng mình là vị Thần, Thánh 

Mahatma, v.v., mà không chút nghi ngờ rằng mình thậm chí 

còn không có lấy một tâm trí tự chủ và một ý chí tỉnh thức. 
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Những kẻ ái kỷ quá tôn thờ Ego yêu quý của mình đến nỗi 

họ sẽ không bao giờ chấp nhận ý tưởng về tính đa dạng 

của Ego trong mình. 

Kẻ hoang tưởng, với tất cả sự kiêu ngạo đặc trưng tiêu 

biểu của mình, thậm chí sẽ không đọc cuốn sách này… 

Chiến đấu đến chết với mộng tưởng về bản thân là điều 

cần thiết nếu chúng ta không muốn trở thành nạn nhân của 

những cảm xúc giả tạo và kinh nghiệm dối trá, là những thứ 

không chỉ đặt chúng ta vào những tình huống nực cười mà 

còn cản trở tất cả các cơ hội phát triển bên trong. 

Thú vật trí năng bị thôi miên bởi mộng tưởng của mình 

đến nỗi hắn tưởng rằng mình là sư tử hay đại bàng, trong khi 

thật ra hắn chẳng là gì ngoài một con sâu hèn hạ của bùn đất. 

Kẻ tự lừa dối sẽ không bao giờ chấp nhận những lời khẳng 

định đã nêu ở trên; hiển nhiên dù người ta nói thế nào đi 

chăng nữa thì hắn vẫn cứ tin rằng mình là một arch-

hierophant [1] mà không mảy may nghi ngờ rằng mộng tưởng 

này chỉ là không, “không có gì ngoài mộng tưởng.” 

[1] Arch-hierophant: đại-tu sĩ (trong hệ phái Hy Lạp cổ) 

Mộng tưởng là một năng lực có thật, hoạt động trên tất cả 

mọi người và là thứ năng lực kìm giữ thú vật trí năng dáng 

người trong trạng thái mê ngủ, khiến nó tin rằng mình đã là 

một con người, rằng nó sở hữu tính tự chủ, ý chí, tâm thức 

tỉnh táo, tâm trí cá nhân, v.v., v.v., v.v. 

Khi chúng ta nghĩ mình là một, chúng ta không thể thoát 

khỏi trạng thái hiện tại của mình, chúng ta cứ trì trệ và cuối 

cùng chúng ta thoái hóa, chúng ta suy tàn. 

Mỗi người trong chúng ta đang ở một giai đoạn tâm lý 

nhất định và chúng ta sẽ không thể thoát khỏi nó trừ khi 

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2017/04/01/hierophant/
http://gnosis.vn/2017/04/01/hierophant/
https://gnosisvn.org/2018/07/16/chuong-15-tinh-chat-tu-chu/#f1
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chúng ta trực tiếp nhận ra được tất cả những người đó hoặc 

những cái Tôi tồn tại bên trong mình. 

Rõ ràng là thông qua sự tự quan sát nội tại, chúng ta sẽ có 

thể thấy được những người tồn tại trong tâm mình và những 

người chúng ta cần loại bỏ để đạt được sự biến đổi triệt để. 

Nhận thức này, sự tự quan sát này về cơ bản làm thay đổi 

tất cả các khái niệm sai lầm mà chúng ta đã có về bản thân, 

và kết quả là, chúng ta thấy được cái thực tế cụ thể là mình 

không có tính tự chủ đích thực. 

Chừng nào chúng ta không tự quan sát, chúng ta sẽ còn 

sống trong ảo giác rằng mình là một và kết quả là, cuộc sống 

của chúng ta sẽ bị lầm đường lạc lối. 

Một người sẽ không thể biết cách đối xử đúng đắn với các 

anh em của mình chừng nào người đó còn chưa tạo ra một 

sự thay đổi sâu sắc trong tâm mình. 

Bất kỳ một sự thay đổi bên trong nào cũng đòi hỏi trước 

hết sự loại bỏ những cái Tôi mà chúng ta mang theo bên 

trong. 

Không đời nào chúng ta có thể loại bỏ được những 

cái Tôi đó nếu chúng ta không quan sát chúng ở bên trong 

mình. 

Những người cảm thấy họ là một, những người nghĩ điều 

tốt nhất về bản thân, những người không bao giờ chấp nhận 

giáo pháp đa nguyên, cũng không muốn quan sát những 

cái Tôi thì mọi cơ hội thay đổi đều trở thành không thể đối 

với họ. 

Thay đổi là điều không thể nếu một người không loại trừ 

[các cái Tôi], nhưng nếu một người nhầm rằng mình đã có 

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
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khả năng tự chủ và giả sử rằng người đó chấp nhận rằng 

mình phải loại bỏ các cái Tôi, thì thực ra người đó vẫn phớt 

lờ sự tồn tại của những gì mình cần phải loại bỏ. 

Tuy nhiên, chúng ta không được quên rằng người nào tin 

rằng mình là một, người nào lừa dối chính mình, tin rằng 

mình biết cái gì cần phải loại bỏ, nhưng thật sự thì thậm chí 

còn không biết rằng mình không biết; người đó là một kẻ vô 

minh cao thủ. 

Chúng ta cần phải “vô ngã hoá” [2] để “tự chủ hoá” bản 

thân mình, nhưng đối với người tin rằng mình có tính tự chủ 

thì sẽ không thể vô-ngã-hoá được bản thân. 

[2] vô-ngã-hoá – tiếng Anh: de-egotize, tức là loại trừ Ego. 

Theo trường phái Gnosis, trong quá trình “vô-ngã-hoá”, học trò 

phải ý niệm rằng ego là một năng lực tồn tại trong tâm, và rằng 

năng lực đó là một thực thể có thể bị tiêu diệt. 

Tính tự chủ là một trăm phần trăm thiêng liêng, hiếm 

người có nó, nhưng ai cũng nghĩ rằng mình có. 

Làm thế nào chúng ta có thể loại trừ các cái Tôi nếu chúng 

ta tin rằng mình là một cái Tôi độc nhất. 

Chắc chắn, chỉ có người chưa bao giờ tự quan sát chính 

mình một cách nghiêm túc mới nghĩ rằng hắn ta có một 

cái Tôi độc nhất. 

Tuy nhiên, chúng ta phải hiểu rất rõ giáo pháp này, bởi vì 

có một mối nguy hiểm tâm lý tiềm tàng trong việc nhầm lẫn 

tính tự chủ đích thực với khái niệm về một “cái Tôi siêu cấp” 

hoặc một thứ gì đó tương tự. 

Tính tự chủ thiêng liêng vượt qua bất kỳ cái Tôi nào; nó là 

cái đang là, cái luôn luôn là, và cái sẽ luôn luôn là như vậy. 

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
https://gnosisvn.org/2018/07/16/chuong-15-tinh-chat-tu-chu/#f2
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
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Tính tự chủ đích thực là Bản thể, và Bản thể tồn tại vì 

chính bản thân nó. 

Hãy phân biệt giữa Bản thể và cái Tôi. Những người nhầm 

lẫn giữa cái Tôi với Bản thể chắc chắn chưa bao giờ quan sát 

bản thân một cách nghiêm túc. 

Chừng nào Tinh Chất và Tâm Thức vẫn còn bị nhốt chặt 

dưới lớp vỏ của các cái Tôi mà chúng ta mang theo bên trong, 

thì một sự thay đổi triệt để là điều không thể. 

  

http://gnosis.vn/2017/01/20/ban-the-ban-nga-tu-nga/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2017/05/28/tinh-chat/
http://gnosis.vn/2018/02/14/tam-thuc/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
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CHƯƠNG 16 – SÁCH SỰ SỐNG 

 

Mỗi người là chính cuộc sống của mình. Những gì vượt 

qua cái chết là cuộc sống. Đây chính là tầm quan trọng của 

cuốn sách sự sống, được mở đầu với cái chết [1]. Từ góc nhìn 

của tâm lý học, mỗi một ngày trong cuộc đời chúng ta là một 

bản sao nhỏ của toàn bộ cuộc sống. 

[1] “Tôi cũng thấy những người chết, cả lớn lẫn nhỏ, đứng 

trước ngai, và các sách được mở ra; cũng có một sách khác được 

mở ra, đó là sách sự sống. Những người chết bị xét xử tùy theo 

những việc họ làm, y như đã ghi trong các sách đó.” (Khải Huyền 

20:12, Kinh Thánh) 

 

Tranh minh họa này, từ “Cuộn giấy cói của Hunefer” 

(khoảng năm 1275 TCN), cho thấy nghi lễ “cân trái tim” trong 

Sách Chết của văn hóa Ai Cập. 

Từ tất cả các thông tin ở trên chúng ta có thể suy luận như 

sau: nếu một người không rèn luyện bản thân thì anh ta sẽ 

không bao giờ thay đổi. 

Khi một người quyết định rằng anh ta muốn rèn luyện bản 

thân nhưng thay vì thực hiện ngay hôm nay anh ta lại trì hoãn 

https://gnosisvn.org/2018/07/19/chuong-16-sach-su-song/#f1
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đến ngày mai, thì quyết định đó chỉ đơn giản là một kế hoạch 

mà thôi, vì ngày hôm nay chính là bản sao cuộc đời của chúng 

ta. 

Có một câu tục ngữ nói rằng: “Việc hôm nay chớ để ngày 

mai”. 

Nếu một người nói: “Ngày mai tôi sẽ rèn luyện bản thân 

mình”, thì anh ta sẽ không bao giờ rèn luyện bản thân, vì sẽ 

luôn luôn có một ngày mai. 

Việc này giống như kiểu cái biển cảnh báo hay thông báo 

một số người bán hàng hay treo trong cửa hàng của mình viết 

rằng: “Hôm nay không cho mua nợ, mai có”. 

 

Một cửa hàng với biển báo “Hôm nay không cho mua nợ, 

mai có”, viết bằng tiếng Tây Ban Nha 
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Khi ai đó có nhu cầu đến mua nợ và gặp phải cái biển báo 

chết tiệt này, ngày hôm sau khi quay trở lại, anh ta sẽ lại đụng 

phải đúng cái biển báo đáng nguyền rủa đó. 

Đây là cái mà tâm lý học gọi là “con bệnh của ngày mai“. 

Khi một người cứ nói “mai nhé”, anh ấy sẽ không bao giờ thay 

đổi. 

Chúng ta không thể trì hoãn lâu hơn nữa việc rèn luyện 

bản thân ngay ngày hôm nay, chứ không phải mơ về một 

tương lai hay về một cơ hội phi thường nào đó. 

Những kẻ nói rằng: “Tôi sẽ làm nốt việc này hay việc kia, 

rồi sau đó tôi sẽ tu tập“, sẽ không bao giờ rèn luyện bản thân 

mình; họ chính là những dân cư trên đất [2] được đề cập 

trong Kinh Thánh. 

[2] dân cư trên đất 

“Bởi vì ngươi đã vâng giữ lời Ta mà kiên trì chịu đựng, Ta cũng 

sẽ gìn giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sắp đến trên toàn thế 

giới, để thử thách dân cư trên đất.” (Khải Huyền 3:10, Kinh Thánh) 

Câu “dân cư trên đất” cũng có ở Khải Huyền 6:10, 8:13, 11:10, 

13:8, 13:12, 13:14, 14:6, và 17:8 

Một ông địa chủ đầy quyền lực, mà tôi quen trước đây, có 

nói rằng: “Trước hết tôi phải ổn định cuộc sống đã, rồi tôi sẽ 

rèn luyện bản thân mình.” 

Khi ông ấy bị bệnh nan y, tôi có đến thăm và hỏi ông: “Bây 

giờ ông còn muốn ổn định cuộc sống nữa không?” 

“Tôi thực sự tiếc vì đã lãng phí thời gian”, ông đáp lại. Mấy 

ngày sau ông ấy chết, sau khi đã nhận ra sai lầm của mình. 

Ông ấy có rất nhiều đất, tuy nhiên ông còn muốn sở hữu 

cả những miếng đất bên cạnh nữa; ông muốn “ổn định cuộc 

https://gnosisvn.org/2018/07/19/chuong-16-sach-su-song/#f2
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sống” cho đến khi trang trại của ông được bao quanh bởi bốn 

con đường. 

Kabir Jesus vĩ đại nói: “Ngày nào có khó nhọc đủ cho ngày 

ấy.” [3]; chúng ta nên tự quan sát bản thân ngay trong hôm 

nay về các việc liên quan đến cái ngày luôn tái diễn này; một 

mô hình thu nhỏ của toàn bộ cuộc sống chúng ta. 

[3] “Ngày nào có khó nhọc đủ cho ngày ấy.”  

“Vậy các ngươi đừng quá lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ 

có những việc để lo trong ngày mai. Ngày nào có khó nhọc đủ cho 

ngày ấy.” (Ma-thi-ơ 6:34, Kinh Thánh) 

Khi một người bắt đầu rèn luyện bản thân ngày hôm nay, 

khi anh ta quan sát các nỗi lo sợ và đau khổ của mình thì anh 

ta đang bước đi trên con đường của thành công. 

Chúng ta không thể loại trừ cái mà chúng ta không nhận 

ra. Chúng ta phải quan sát để biết các sai lầm của mình trước 

đã. 

Chúng ta không những phải biết một ngày của mình mà 

còn phải biết nó liên quan đến chúng ta như thế nào. Mọi 

người đều có trải nghiệm trực tiếp của một ngày bình 

thường [4], một ngày không có các sự kiện ngoại lệ, bất 

thường. 

[4] Ngày bình thường là một ngày Nguyên Mẫu trong triết lý 

Platon. Mặc dù không có ngày nào diễn ra trên đời giống hệt ngày 

Nguyên Mẫu này, nhưng chúng ta vẫn trải nghiệm nó như một ngày 

tiêu biểu lý tưởng. 

Thật thú vị khi quan sát các sự việc tái diễn hàng ngày, sự 

lặp lại của những lời nói và sự kiện của mỗi người, v.v. 

https://gnosisvn.org/2018/07/19/chuong-16-sach-su-song/#f3
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Sự lặp lại hay còn gọi là tái diễn của các sự kiện và lời nói 

rất đáng để tìm hiểu, nó sẽ dẫn chúng ta đến sự hiểu biết về 

chính mình. 
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CHƯƠNG 17 – NHỮNG SINH VẬT 

MÁY MÓC 

 

Chúng ta không có cách nào phủ nhận rằng luật tái diễn 

đang hoạt động từng giây từng phút trong cuộc đời chúng ta. 

Chắc chắn rằng mỗi ngày trong đời kiếp này, các sự kiện, các 

trạng thái tâm thức, những lời nói, ước mơ, suy nghĩ, và ý 

nguyện, v.v., đang lặp đi lặp lại. Hiển nhiên rằng khi một 

người không tự quan sát thì không thể nhận ra sự lặp lại liên 

tục hàng ngày này. 

Rõ ràng rằng những người không hề quan tâm đến việc 

quan sát bản thân, cũng sẽ không muốn rèn luyện để đạt 

được một sự thay đổi triệt để. 

Đỉnh cao của đỉnh cao là những người muốn thay đổi 

nhưng lại không chịu rèn luyện bản thân. 

Chúng ta không phủ nhận cái thực tế rằng mọi người có 

quyền trải nghiệm hạnh phúc đích thực của tâm linh, tuy 

nhiên, hạnh phúc đó là điều không thể nếu chúng ta không 

chịu rèn luyện bản thân. 

Một người có thể thay đổi nội tâm khi người đó thật sự 

thay đổi được phản ứng của mình trước các sự kiện khác 

nhau xảy ra hàng ngày. 

Tuy nhiên, chúng ta không thể thay đổi cách mình phản 

ứng với các sự kiện trong đời sống thực tế nếu chúng ta 

không chịu rèn luyện bản thân một cách nghiêm túc. 

Chúng ta cần phải thay đổi cách suy nghĩ, bớt tính cẩu thả, 

trở nên nghiêm túc hơn, và cảm nhận cuộc đời bằng cách 

khác, bằng sự thật và thực tế. 
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Tuy nhiên, nếu chúng ta cứ tiếp tục như chúng ta đang 

làm, ngày nào cũng hành xử như cũ, cũng lặp lại những lỗi 

lầm như cũ, lúc nào cũng cẩu thả như cũ, thì chúng ta đang 

bỏ đi các cơ hội để thay đổi thực sự. 

Nếu một người thật sự muốn hiểu bản thân thì người đó 

nên bắt đầu bằng việc quan sát cách hành xử của chính mình 

trước các sự kiện của một ngày bất kỳ trong cuộc sống. 

Điều này không có nghĩa rằng một người không cần tự 

quan sát hàng ngày, chúng tôi chỉ muốn khẳng định rằng họ 

phải bắt đầu với một ngày đầu tiên. 

 

Bánh xe Bhavachakra tượng trưng cho sự máy móc của luân 

hồi, được vận hành bởi sự vô minh của chúng sinh. 
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Mọi việc đều phải có một điểm khởi đầu, và việc bắt đầu 

tự quan sát cách hành xử của mình trong bất kỳ ngày nào của 

cuộc đời là một điểm khởi đầu tốt. 

Quan sát các phản ứng máy móc của mình trước các chi 

tiết nhỏ của phòng ngủ, nơi ở, phòng bếp, nhà cửa, đường 

phố, công việc, v.v., v.v., v.v., lời nói, cảm xúc, và tư tưởng chắc 

chắn là việc cần thiết nhất. 

Việc quan trọng là sau đó phải nhận ra được bằng cách 

nào hoặc bằng phương pháp nào mình có thể thay đổi những 

phản ứng này; tuy nhiên, nếu chúng ta tin rằng mình là người 

tốt, rằng chúng ta không bao giờ hành xử một cách vô ý thức 

hoặc sai lầm, thì chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi. 

Trên hết chúng ta phải hiểu rằng mình là những con người 

máy móc, những con rối đơn giản bị điều khiển bởi các lực 

lượng bí ẩn, bởi các Tôi vô hình. 

Trong chúng ta có rất nhiều người, chúng ta không bao 

thường hằng; đôi khi có một người bủn xỉn xuất hiện trong 

chúng ta, lúc khác thì là người cáu kỉnh, lúc khác nữa lại là 

một người tuyệt vời, từ bi, lát sau thì lại là một kẻ tai tiếng 

hoặc kẻ nói lời vu khống, sau đó thì là một thánh nhân, lúc 

khác thì lại là một kẻ nói dối, v.v. 

Trong mỗi chúng ta có đầy đủ các loại người, các loại Tôi. 

Tính cách của chúng ta cũng chẳng hơn gì một con rối, một 

con búp bê biết nói, một dạng máy móc. 

Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc hành xử một cách có ý thức 

trong một phần nhỏ của ngày; chúng ta cần phải dừng việc là 

những cỗ máy đơn giản mặc dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi 

hàng ngày; điều này sẽ tác động mạnh mẽ lên cuộc sống của 

chúng ta. 

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
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Khi chúng ta tự quan sát và không làm theo ý của 

cái Tôi này hay cái Tôi kia, chúng ta hiển nhiên đang bắt đầu 

dừng việc sống như những cái máy. 

Nếu một người tự nguyện một cách có ý thức để dừng việc 

sống như một cỗ máy dù chỉ trong một khoảnh khắc thôi thì 

cũng đã có thể thay đổi nhiều hoàn cảnh khó khăn một cách 

triệt để. 

Nhục nhã thay, ngày nào cũng như này nào, chúng ta sống 

một cuộc sống máy móc và vô nghĩa. Chúng ta lặp lại các sự 

kiện, các thói quen không thay đổi, chúng ta chưa bao giờ 

muốn thay đổi chúng; chúng là những đường ray máy móc 

nơi đoàn tàu chở sự tồn tại khốn khổ của chúng ta chuyển 

bánh; mặc dù vậy, chúng ta vẫn nghĩ những điều tốt nhất về 

bản thân mình. 

Những kẻ tự lừa dối nhan nhản khắp mọi nơi, những kẻ tự 

cho rằng mình là vị thần; họ là những sinh vật máy móc, 

những kẻ bị mắc kẹt trong thói quen, cư dân trên bùn đất, 

những con rối khốn khổ bị điều khiển bởi các cái Tôi; những 

người như thế sẽ không rèn luyện bản thân… 
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CHƯƠNG 18 – LƯƠNG THỰC SIÊU VIỆT* 

 

Nếu chúng ta quan sát cẩn thận bất kỳ một ngày nào trong 

cuộc đời mình, chúng ta sẽ thấy rõ ràng rằng chúng ta không 

biết sống trong chánh niệm. 

Cuộc đời chúng ta giống một con tàu, chuyển động trên 

những đường ray cố định của những thói quen máy móc, 

cứng nhắc trong một cuộc sống vô ích và hời hợt. 

Điều lạ là chúng ta không bao giờ nghĩ đến việc thay đổi 

các thói quen của mình; dường như chúng ta chưa chán việc 

lặp đi lặp lại cùng một việc giống nhau. 

Những thói quen đó làm chúng ta hoá đá nhưng chúng ta 

lại nghĩ mình tự do; chúng ta xấu xí kinh khủng nhưng vẫn 

cứ tin rằng mình là thần Apollo [3]… 

[3] Apollo (tiếng Hy Lạp: Απόλλων Apóllon) là thần Mặt Trời 

trong văn hóa Hy Lạp, thường được miêu tả là một người đàn ông 

trẻ, đẹp trai, không có râu và thường cầm một cây đàn lia hay cái 

cung. 

Chúng ta là những con người máy móc. Riêng lý do này 

thôi cũng đã quá đủ để hiểu tại sao chúng ta không thực sự 

cảm nhận được những gì đang xảy ra trong cuộc sống. 

Chúng ta vẫn tiếp tục hàng ngày đi trên các đường ray cũ 

kỹ của những thói quen cổ hủ và ngớ ngẩn, và rõ ràng rằng 

chúng ta không có một cuộc sống thực sự. Thay vì sống, 

chúng ta tồn tại một cách vô vị, khổ sở và vô cảm với các ấn 

tượng mới. 

 

https://gnosisvn.org/2018/08/02/chuong-18-luong-thuc-sieu-viet/#f3
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Thần Apollo 

Nếu một người bắt đầu ngày của mình một cách có ý thức, 

thì đương nhiên ngày đó sẽ rất khác với những ngày khác. 

Khi một người coi ngày hôm nay như toàn bộ cuộc đời của 

mình, khi anh ta không để lại những gì phải làm hôm nay đến 

ngày mai thì anh ta thực sự hiểu ý nghĩa của việc rèn luyện 

bản thân mình. 

Không có ngày nào là không quan trọng; nếu chúng ta thực 

sự muốn thay đổi triệt để thì hàng ngày chúng ta phải chú ý, 

quan sát, và thấu hiểu bản thân mình. 

Tuy nhiên, đa số mọi người không muốn quan sát bản 

thân; một số người, mặc dù có động lực rèn luyện bản thân, 

nhưng lại biện hộ cho tính cẩu thả của mình bằng những câu 

nói như sau: “Công việc văn phòng không cho phép tôi rèn 

luyện bản thân mình”. 
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Những lời nói vô lý, trống rỗng, phù phiếm, ngớ ngẩn này 

chỉ dùng để biện hộ cho sự biếng nhác, sự lười biếng và sự 

thiếu tình yêu cho Sự Nghiệp Vĩ Đại mà thôi. 

Những người như vậy, mặc dù có xu hướng tìm hiểu về 

tâm linh, hiển nhiên là sẽ không bao giờ thay đổi. 

Quan sát bản thân là khẩn cấp, cấp bách, không thể trì 

hoãn được. Việc tự quan sát nội tại chính là nền tảng của sự 

thay đổi đích thực. 

Lúc tỉnh dậy trạng thái tâm lý của bạn thế nào? Trong bữa 

sáng, tâm trạng của bạn ra sao? Bạn có bị mất kiên nhẫn với 

nhân viên phục vụ quán ăn? Với vợ/chồng của mình không? Vì 

sao bạn lại mất kiên nhẫn như vậy? Việc gì luôn luôn làm phiền 

bạn? v.v. 

[Trong quá trình rèn luyện bản thân], việc hút thuốc hay 

ăn ít đi là dấu hiệu của một sự tiến bộ nào đó, nhưng nó 

không phải là tất cả. Chúng ta đều biết rằng sự truỵ lạc và thói 

phàm ăn là những tật xấu vô nhân tính và thú vật. 

Những người cống hiến cuộc đời mình cho Con Đường Bí 

Ẩn không nên có một cơ thể quá béo, với một chiếc bụng béo 

phì vượt qua tất cả các khuôn mẫu của một cơ thể hoàn hảo. 

Đó là dấu hiệu của thói háu ăn, tật tham ăn và thậm chí là tính 

lười biếng. 

Cuộc sống hằng ngày, nghề nghiệp, việc làm, mặc dù cần 

thiết cho sự sinh tồn, lại cấu thành nên trạng thái mê ngủ 

của Tâm Thức. 

Biết rằng cuộc đời là một giấc mơ không có nghĩa là đã 

hiểu nó. Hiểu biết đi kèm với sự tự quan sát và nỗ lực rèn 

luyện bản thân. 

http://gnosis.vn/2018/02/14/tam-thuc/
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Để rèn luyện bản thân mình, chúng ta nhất thiết phải tập 

với [các sự kiện trong] cuộc sống hằng ngày, chính ngày hôm 

nay. Rồi, chúng ta sẽ hiểu ý nghĩa của câu này trong lời cầu 

nguyện của Chúa: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực 

hằng ngày”. 

Cụm từ “lương thực hằng ngày” có nghĩa là “lương thực 

siêu việt” hoặc “lương thực từ trên xuống” trong tiếng Hy 

Lạp. [1] 

*[1] Trong bản dịch tiếng Việt của Kinh Lạy Cha có câu “Xin 

Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày”. Từ “hằng 

ngày” bắt nguồn từ ἐπιούσιος trong tiếng Hy Lạp. Thánh 

Giêrônimô đã dịch Kinh Thánh Hy Lạp sang tiếng Latinh vào năm 

382. Trong phiên bản Kinh Lạy Cha, Ma-thi-ơ 6:11, ngài đã dịch 

từ ἐπιούσιος là siêu việt (supersubstantialem). Tuy nhiên, trong Lu-

ca 11:3, ngài lại dịch ἐπιούσιος là hằng ngày (quotidianum). Mặc 

dù bản gốc của cả hai phiên bản giống nhau, nhưng ngài lại dịch 

hai lần với hai ý nghĩa khác nhau. Trong những thế kỷ đầu tiên của 

Kitô giáo, đa số các học giả đều phân tích từ này với ý nghĩa “siêu 

việt” vì họ cho rằng Chúa Giêsu đang đề cập đến một loại lương 

thực tâm linh liên quan đến lễ ban thánh thể, chứ không chỉ đơn 

giản là bánh mỳ vật chất. Tuy nhiên, các bản dịch tiếng Anh mới 

hơn dùng từ “daily bread” theo với nghĩa tương tự như “lương 

thực hằng ngày” trong bản dịch tiếng Việt. 

(Nguồn https://en.wikipedia.org/wiki/Epiousios) 

KINH LẠY CHA 

Lạy Cha chúng con ở trên trời, 

chúng con nguyện danh Cha cả sáng, 

nước Cha trị đến, 

ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. 

Xin Cha cho chúng con hôm nay [lương thực siêu việt / lương 

thực hằng ngày] 

và tha nợ chúng con 

https://gnosisvn.org/2018/08/02/chuong-18-luong-thuc-sieu-viet/#f1
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như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. 

Xin chớ để chúng con sa trước cám dỗ, 

nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.” 

 

Lương Thực Siêu Việt – Tranh Israelites Gathering Manna in 

the Desert bơi Pierre Paul Rubens, 1627. 

Gnosis cho chúng ta chiếc Bánh Của Sự Sống [2] đó theo cả 

hai nghĩa: tư tưởng và năng lượng để giúp chúng ta tiêu diệt 

các khiếm khuyết tâm lý. 

[2] Bánh Của Sự Sống: 

Giăng 6:32-59 Bản Dịch 2011: 

Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Quả thật, quả thật, Ta nói với các 

ngươi, không phải Môi-se đã cho các ngươi bánh từ trời đâu, mà 

https://gnosisvn.org/2018/08/02/chuong-18-luong-thuc-sieu-viet/#f2
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là Cha Ta, Ðấng ban cho các ngươi bánh thật đến từ trời. Vì bánh 

của Ðức Chúa Trời là Ðấng từ trời xuống để ban sự sống cho thế 

gian.” 

Bấy giờ họ nói với Ngài, “Lạy Chúa, xin ban cho chúng tôi bánh 

đó luôn luôn.” 

Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Ta là bánh của sự sống. Ai đến với 

Ta sẽ không bao giờ đói, và ai tin Ta sẽ không bao giờ khát. Nhưng 

Ta đã nói với các ngươi rằng các ngươi đã thấy Ta mà vẫn không 

tin. Tất cả những người Cha ban cho Ta sẽ đến với Ta, và ai đến 

với Ta, Ta sẽ không bao giờ loại ra; vì Ta từ trời xuống, chẳng phải 

để làm theo ý Ta, nhưng để làm theo ý của Ðấng đã sai Ta. Ðây là 

ý của Ðấng đã sai Ta: tất cả những người Ngài ban cho Ta, Ta 

không được làm mất người nào, nhưng phải làm cho sống lại trong 

ngày cuối cùng. Thật vậy đây là ý muốn của Cha Ta: hễ ai nhìn 

thấy Con và tin Con thì có sự sống đời đời, và Ta sẽ làm cho người 

ấy sống lại trong ngày cuối cùng.” 

Mỗi lần chúng ta tiêu huỷ một cái Tôi nào đó thành cát bụi 

vũ trụ là chúng ta đang có được một trải nghiệm tâm lý, là 

chúng ta đang ăn thứ “Lương thực của trí tuệ”, chúng ta đang 

đón nhận được trí thức mới. 

Gnosis cho chúng ta thứ “Lương thực siêu việt”, “Lương 

thực của trí tuệ”, đó là dấu hiệu chính xác cho thấy cuộc sống 

mới đang bắt đầu bên trong, ở trong chính bản thân chúng 

ta, ở đây và ngay bây giờ. 

Dẫu vậy, không ai có thể thay đổi cuộc sống của mình hoặc 

thay đổi bất cứ điều gì liên quan đến những phản ứng máy 

móc trong cuộc đời, trừ khi anh ta nương tựa vào sự cứu giúp 

từ những ý tưởng mới và nhận được sự giúp đỡ thần 

thánh [4]. 

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
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[4] sự giúp đỡ thần thánh – bản gốc: auxilio divinal, ý nói rằng 

người tu tập sẽ được hỗ trợ và gia trì bởi các vị thần thánh trong 

vũ trụ, giúp quá trình nhận thức và tiêu diệt cái Tôi được nhanh 

chóng hơn. 

Gnosis đem đến những ý tưởng mới và dạy phương pháp 

cầu xin sự hỗ trợ từ các lực lượng siêu việt cho tâm trí. 

Chúng ta cần chuẩn bị các trung tâm hạ cấp để đón nhận 

những ý tưởng và năng lực đến từ các trung tâm cao cấp của 

chúng ta [5]. 

[5] Cơ thể con người có bảy 

trung tâm xử lý: 

1. Trung Tâm Trí Tuệ Cao 

Cấp 

2. Trung Tâm Trí Tuệ Hạ Cấp 

3. Trung Tâm Cảm Xúc Cao 

Cấp 

4. Trung Tâm Cảm Xúc Hạ 

Cấp 

5. Trung Tâm Vận Động 

6. Trung Tâm Bản Năng 

7. Trung Tâm Sinh Dục 

 

 

 

 

Trong công việc rèn luyện bản thân không có gì là vô giá 

trị. Bất cứ suy nghĩ nào, dù có tầm thường đến đâu cũng vẫn 

đáng để quan sát. Bất cứ cảm xúc tiêu cực nào hay phản ứng 

nào, v.v., đều phải được quan sát.  
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CHƯƠNG 19 – NGƯỜI CHỦ NHÀ TỐT 

 

Trong thời đại u tối này, thoát khỏi những ảnh hưởng tai 

hại của cuộc sống đương nhiên là rất khó nhưng là điều 

không thể bỏ qua; nếu không cuộc sống sẽ nuốt chửng chúng 

ta. 

Bất cứ công việc rèn luyện bản thân nào được thực hiện 

với mục tiêu để đạt được sự phát triển tâm lý và tâm linh đều 

đi kèm với sự cô lập, rõ ràng là như thế bởi vì dưới sự ảnh 

hưởng của cuộc sống thông thường, chúng ta chỉ có thể phát 

triển tính cách mà thôi. 

Chúng tôi không hề có ý định phản đối việc phát triển tính 

cách. Đương nhiên, đây là việc cần thiết cho sự sinh tồn, 

nhưng nó chỉ đơn thuần là cái gì đó giả tạo, nó không phải là 

chân lý, là bản chất đích thực của chúng ta. 

Nếu động vật trí năng đáng thương, bị gọi nhầm là con 

người, thay vì tách mình [ra khỏi những sự kiện bên ngoài], 

lại đồng nhất mình với tất cả các sự kiện trong cuộc sống thực 

tiễn và lãng phí năng lực của mình vào những cảm xúc tiêu 

cực, vào các mối quan tâm vị kỷ cá nhân, vào các câu chuyện 

ngồi lê đôi mách linh tinh hời hợt, không có giá trị khai trí, 

thì không có một yếu tố đích thực nào có thể được phát triển 

trong anh ta ngoại trừ những gì thuộc về thế giới máy móc. 

Chắc chắn rằng những người muốn thật sự phát triển Tinh 

Chất trong mình thì cần phải đạt được trạng thái kín gió 

[tiếng Anh: hermetically sealed]. [Thuật ngữ] này chỉ một 

trạng thái nội tâm liên quan trực tiếp đến việc giữ im lặng. 

Cụm từ kín gió [hermetically sealed] bắt nguồn từ thời 

xưa, khi một giáo lý, có liên quan đến tên của Hermes, về việc 

http://gnosis.vn/2017/04/16/tinh-cach/
http://gnosis.vn/2017/04/16/tinh-cach/
http://gnosis.vn/2017/04/16/tinh-cach/
http://gnosis.vn/2017/03/24/thu-vat-tri-nang/
http://gnosis.vn/2017/05/28/tinh-chat/
http://gnosis.vn/2017/05/28/tinh-chat/
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phát triển nội tại của con người, đã được truyền dạy một 

cách bí mật. [sealed: kín gió, hermetically: theo phương pháp 

của Hermes Trismesgistus] 

 

Hermes Trismegistus – ảnh minh họa từ ‘Symbola aureae’ 

bơi Michael Maier, 1617 

Nếu một người muốn phát triển một điều gì đó chân thật 

trong tâm thì rõ ràng người đó phải tránh việc làm mất năng 

lượng tâm lý của mình. 

Khi một người bị rò rỉ năng lượng và không có sự tách biệt 

trong nội tâm thì không còn nghi ngờ gì nữa, người đó sẽ 

không thể đạt được sự phát triển của một cái gì đó chân thật 

trong tâm. 

Cuộc sống thường ngày muốn nuốt chửng chúng ta một 

cách không thương xót; chúng ta phải chiến đấu với nó, 

chúng ta phải học cách bơi ngược dòng… 
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Công việc rèn luyện này đi ngược lại với cuộc sống, nó rất 

khác thường. Dù vậy, chúng ta vẫn phải rèn luyện trong từng 

khoảnh khắc. Tôi gọi đó là sự Chuyển Hóa Triệt Để Tâm Thức. 

Rõ ràng là nếu thái độ của chúng ta đối với cuộc sống hàng 

ngày về cơ bản là sai lầm, nếu chúng ta tin rằng mọi thứ đều 

phải suôn sẻ, chỉ như vậy thôi, thì sự thất vọng sẽ đến… 

Mọi người đều muốn mọi thứ diễn ra tốt đẹp “vì thế đấy”, 

vì mọi thứ phải đi theo kế hoạch của họ, nhưng thực tế thô 

cằn thì lại khác; chừng nào mà một người còn chưa thay đổi 

ở bên trong thì dù có thích hay không, người đó sẽ vẫn luôn 

là một nạn nhân của hoàn cảnh. 

Người ta nói và viết nhiều thứ vớ vẩn đa cảm về cuộc đời 

nhưng  Tâm lý học Cho Sự Chuyển Hóa Triệt Để này thì khác. 

Giáo pháp này đi thẳng vào ý chính, vào các sự việc cụ thể, 

rõ ràng và dứt khoát; nó khẳng định một cách rõ ràng rằng 

“thú vật trí năng” bị gọi nhầm là con người chỉ là một loài 

động vật hai chân máy móc, vô ý thức và đang ngủ say. 

Người “chủ nhà tốt” sẽ không bao giờ chấp nhận Tâm Lý 

Học Cho Sự Chuyển Hóa Triệt Để; anh ta cứ chạy theo các 

nghĩa vụ của mình như một người cha, một người chồng, 

v.v.  Vì thế cho nên anh ta luôn nghĩ những gì tốt nhất về 

mình. Nhưng thực ra anh ta chỉ đang đáp ứng các yêu cầu của 

thế giới tự nhiên mà thôi. 

Ngược lai, chúng ta có thể nói rằng có một người “chủ nhà 

tốt” [1] kiểu khác, người mà bơi ngược dòng, người không cho 

phép mình bị nuốt chửng bởi cuộc sống; tuy nhiên chúng ta 

rất hiếm khi tìm được những người như vậy trên thế giới 

này. 

http://gnosis.vn/tam-ly-hoc-cach-mang/
http://gnosis.vn/2017/03/24/thu-vat-tri-nang/
https://gnosisvn.org/2018/08/07/chuong-19-nguoi-chu-gia-dinh-tot/#f1
https://gnosisvn.org/2018/08/07/chuong-19-nguoi-chu-gia-dinh-tot/#f1
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[1] Từ “tốt” trong cụm từ “chủ nhà tốt” được dùng trong câu 

này với đúng nghĩa đen của nó, khác với nghĩa mỉa mai được dùng 

trong các đoạn văn trước đó. Cụm từ “chủ nhà” ở đây phải được 

hiểu theo nghĩa bóng, là một người làm chủ cuộc sống tâm linh của 

mình. 

Trích đoạn II Các Vua 20:1 sau làm rõ hơn ý nghĩa của cụm từ 

“chủ nhà”. 

Trong những ngày ấy Ê-xê-chia bị bệnh và gần chết. Tiên Tri Ê-

sai con của A-mô đến thăm ông và nói, “Chúa phán rằng: Hãy sắp 

đặt việc nhà của ngươi, vì ngươi sẽ qua đời. Ngươi sẽ không qua 

khỏi cơn bệnh này” 

Cụm từ “sắp đặt việc nhà” có nghĩa là “chuẩn bị cho cái chết”, 

“người chủ nhà tốt” là một người biết chăm lo cho cuộc sống tâm 

linh và việc rèn luyện bản thân để chuẩn bị tốt cho cái chết của 

mình. 

Khi một người suy nghĩ theo các tư tưởng trong “Tâm Lý 

Học Cho Sự Chuyển Hóa Triệt Để” này, người đó sẽ có một 

góc nhìn đúng đắn về cuộc sống.  
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CHƯƠNG 20 – HAI THẾ GIỚI 

 

Quan sát [bên ngoài] và quan sát bản thân là hai việc hoàn 

toàn khác nhau. Tuy nhiên, cả hai đều đòi hỏi sự tập trung. 

Khi quan sát, sự tập trung được hướng ra bên ngoài, hướng 

tới thế giới bên ngoài, qua cửa sổ của các giác quan. 

Trong việc quan sát chính mình, sự chú ý được hướng vào 

trong, vì thế cho nên các giác quan bên ngoài không có lợi ích 

gì cả; riêng việc này thôi cũng đã đủ để cho việc tập quan sát 

các quá trình tâm lý bên trong trở nên khó khăn với người 

mới bắt đầu (neophyte). 

Về mặt thực hành, điểm khởi đầu của khoa học chính 

thức [1], là những gì quan sát được (the observable). Điểm 

khởi đầu của việc rèn luyện bản thân chính là việc tự quan 

sát, là những gì có thể tự quan sát được (the auto-

observable). 

[1] “Khoa học chính thức” chỉ những môn khoa học thường 

được các trường đại học công nhận và giảng dạy. 

Rõ ràng là hai điểm khởi đầu ở trên đưa chúng ta đến hai 

hướng hoàn toàn khác nhau. 

Một người có thể sống cả đời đắm mình giữa những giáo 

lý bảo thủ của khoa học chính thức, nghiên cứu các hiện 

tượng bên ngoài, quan sát các tế bào, nguyên tử, phân tử, mặt 

trời, những vì sao, sao chổi, v.v., mà không hề trải nghiệm bất 

cứ một sự thay đổi triệt để nào trong chính bản thân mình. 

Loại kiến thức có khả năng thay đổi một người từ bên 

trong không bao giờ có thể đạt được qua sự quan sát bên 

ngoài. 

https://gnosisvn.org/2018/08/09/chuong-20-hai-the-gioi/#f1
https://gnosisvn.org/2018/08/09/chuong-20-hai-the-gioi/#f1


101 

 

Kiến thức chân thật, loại kiến thức có khả năng khởi 

nguồn những sự thay đổi cơ bản bên trong chúng ta, có nền 

tảng là sự tự quan sát chính mình. 

Chúng ta cần gấp rút chỉ bảo những môn đệ Gnosis tự 

quan sát chính mình và [phải giải thích cho họ biết] tự quan 

sát nghĩa là thế nào, và vì sao phải làm như thế. 

Quan sát là một phương tiện để thay đổi trạng thái máy 

móc của thế giới. Tự quan sát bên trong là một cách để thay 

đổi một cách sâu sắc. 

Như một kết quả hoặc hệ quả của tất cả những việc ở trên, 

chúng ta có thể và phải khẳng định một cách dứt khoát rằng 

có hai loại trí tuệ: trí tuệ hướng ngoại và trí tuệ hướng nội. 

Trừ khi chúng ta có một trung tâm từ tính trong người [2] để 

phân biệt hai loại trí tuệ này, sự pha trộn giữa hai loại trí tuệ 

hay hai trật tự tư tưởng có thể đưa chúng ta đến trạng thái 

nhầm lẫn. 

[2] “Trung tâm từ tính” (tiếng Anh: magnetic centre) chỉ một 

điểm xử lý năng lượng hay một luân xa. 

Những giáo pháp huyền bí giả được gắn mác nền tảng 

khoa học thuộc về thế giới của sự quan sát bên ngoài; thế mà 

những giáo pháp này lại được chấp nhận bởi nhiều học trò 

tâm linh như là trí tuệ bên trong. [3] 

[3] “Những giáo pháp huyền bí giả được gắn mác nền tảng 

khoa học thuộc về thế giới của sự quan sát bên ngoài” – Hiện tại 

có rất nhiều kênh YouTube nói về các chủ đề liên quan đến tâm linh 

học như điểm năng lượng, luân xa và lịch sử của lục địa Atlantis. 

Các chủ đề này rất thú vị và một số thông tin đưa ra là hoàn toàn 

đúng. Tuy nhiên, nếu những thông tin này không đem lại một sự 

thay đổi triệt để cho người xem thì nó cũng chỉ là huyền bí học giả, 

lãng phí thời gian của chúng ta mà thôi. 

https://gnosisvn.org/2018/08/09/chuong-20-hai-the-gioi/#f1
https://gnosisvn.org/2018/08/09/chuong-20-hai-the-gioi/#f2
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Vậy thì chúng ta đang đứng trước hai thế giới, một thế giới 

bên ngoài và một thế giới bên trong. Thế giới đầu tiên được 

cảm nhận qua các giác quan bên ngoài; thế giới thứ hai chỉ có 

thể cảm nhận được thông qua giác quan của sự tự quan sát 

nội tại. 

Suy nghĩ, ý tưởng, cảm xúc, khao khát, hy vọng, thất vọng, 

v.v., nằm ở bên trong; chúng không hiện hữu dưới các giác 

quan bình thường và phổ biến, tuy nhiên, chúng ta cảm thấy 

chúng còn thật hơn cả chiếc bàn ăn hay những chiếc ghế 

trong phòng khách. 

Hiển nhiên, việc chúng ta sống ở thế giới bên trong nhiều 

hơn thế giới bên ngoài là điều không thể phủ nhận, không thể 

chối cãi được. 

Trong thế giới nội tại của chúng ta, trong thế giới bí mật 

của chúng ta, chúng ta yêu, khao khát, nghi ngờ, chúc lành, 

nguyền rủa, mong muốn, đau khổ, tận hưởng; chúng ta cảm 

thấy thất vọng, cảm thấy được ban thưởng, v.v., v.v., v.v. 

Đương nhiên, cả hai thế giới, bên trong và bên ngoài, đều 

có thể kiểm chứng được bằng thực nghiệm. Thế giới bên 

ngoài bao gồm những thứ có thể quan sát được, còn thế giới 

bên trong bao gồm những thứ chúng ta có thể tự quan sát 

được trong bản thân mình, bây giờ và ở đây. 

Người nào thực sự muốn biết về “các Thế giới bên trong” 

của Trái đất, hay Hệ mặt trời, hay Thiên hà mà chúng ta đang 

sống, người đó trước hết phải biết về thế giới bên trong của 

chính mình, cuộc sống nội tâm cụ thể của mình, hay còn gọi 

là các “Thế Giới Nội Tại” của bản thân. “Con người, hãy biết 

chính mình và con sẽ biết vũ trụ và các vị thần” [4]. 

https://gnosisvn.org/2018/08/09/chuong-20-hai-the-gioi/#f3
https://gnosisvn.org/2018/08/09/chuong-20-hai-the-gioi/#f3
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[4] “Con người, hãy biết chính mình và con sẽ biết vũ trụ và 

các vị thần” – câu nói này đã được khắc trên cổng của ngôi đền 

thiêng Apollo ở Delphi, Hy Lạp 

Chúng ta càng tìm hiểu về cái “Thế Giới Nội Tại” được gọi 

là “bản thân” này thì chúng ta càng hiểu rằng mình đang sống 

cùng một lúc ở cả hai thế giới, hai thực tiễn, hai môi trường, 

một bên ngoài và một bên trong. 

Một người cần học cách đi trong “thế giới bên ngoài” để 

không ngã xuống vách núi, để không bị lạc trong các đường 

phố, để chọn bạn, để tránh giao du với những người hư hỏng, 

để tránh ngộ độc, v.v., cũng như thế, qua việc rèn luyện tâm 

lý của mình, chúng ta tập đi trong “Thế giới nội tại”, [là thế 

giới] có thể khám phá được qua việc tự quan sát bản thân. 

 

Cụm từ thế giới nội tại bao gồm cõi Tinh tú, là một thế giới 

chúng ta có thể khám phá trong khi ngủ và khi đang ngồi 

thiền.  

Nói thật ra, khả năng tự quan sát bị thui chột với sự thoái 

hoá của nhân loại trong thời đại u tối mà chúng ta đang sống 

này. 
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Khi chúng ta kiên trì với sự tự quan sát bản thân, khả năng 

tự quan sát bên trong sẽ dần dần phát triển. 
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CHƯƠNG 21 – QUAN SÁT BẢN THÂN 

 

Tự quan sát bên trong bản thân mình là một phương tiện 

thiết thực để đạt được sự thay đổi triệt để. 

Biết và quan sát là hai việc khác nhau. Nhiều người nhầm 

lẫn việc quan sát bản thân với việc biết. Biết rằng mình đang 

ngồi trên một chiếc ghế trong phòng chờ không có nghĩa là 

chúng ta đang quan sát chiếc ghế đó. 

Tại một thời điểm nào đó chúng ta biết rằng mình đang 

rơi vào trạng thái tiêu cực, có lẽ chúng ta gặp vấn đề gì đó 

hoặc lo lắng về việc này hay việc kia, hoặc rơi vào tình trạng 

bất an hoặc mất tự tin, v.v. nhưng không có nghĩa là chúng ta 

đang quan sát những trạng thái đó. 

Bạn có cảm thấy khó chịu với ai đó không? Bạn có không 

thích ai đó không? Tại sao? Bạn nói rằng bạn biết người đó 

rồi… Làm ơn, hãy quan sát nó đã! Việc biết không bao giờ 

giống với việc quan sát; đừng nhầm lẫn… 

Quan sát bản thân là việc chủ động một trăm phần trăm. 

Nó là một phương tiện để thay đổi chính mình, trong khi việc 

biết thì không, nó thụ động. 

Chắc chắn, việc biết không phải là một hành động của ý 

niệm. Ý niệm mang tính tích cực, chủ động, hướng vào bên 

trong mình, hướng tới những gì đang xảy ra trong nội tâm 

của chúng ta… 

Trong trường hợp chúng ta có cảm thấy tiêu cực đối với 

một người khác chỉ bởi thế thôi, chỉ vì chúng ta cảm thấy thế, 

và nhiều khi mặc dù không có động cơ nào cụ thể, [trong 

những trường hợp như thế] chúng ta vẫn phát hiện ra vô số 
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những ý nghĩ tích lũy trong tâm trí; những giọng nói hét lên 

một cách vô trật tự bên trong; chúng ta nghe được điều 

chúng đang nói; chúng ta cảm nhận được những cảm xúc bực 

mình phát sinh từ bên trong mình, những hương vị khó chịu 

mà tất cả những việc này đã để lại trong tâm trí chúng ta, v.v., 

v.v., v.v. 

Hiển nhiên, trong một trạng thái như vậy chúng ta cũng 

nhận ra rằng trong lòng mình chúng ta đang đối xử rất tệ với 

người mà mình có ác cảm. 

Để thực chứng tất cả việc này, chắc chắn rằng chúng ta cần 

chủ động hướng ý niệm vào bên trong mình chứ không phải 

ý niệm một cách thụ động. 

Ý niệm chủ động xuất phát từ phía người quan sát, còn 

những suy nghĩ và cảm xúc thuộc về phía được quan sát. 

Tất cả những điều này khiến chúng ta hiểu rằng 

việc biết là một hành động hoàn toàn thụ động và máy móc, 

rõ ràng là tương phản với việc quan sát, là một hành động có 

ý thức. 

Với quan điểm này, chúng ta không phủ định rằng việc tự 

quan sát máy móc không tồn tại, nhưng nó không liên quan 

gì đến việc tự quan sát tâm lý mà chúng ta đang đề cập đến. 

Suy nghĩ và quan sát cũng rất khác nhau. Ai cũng có thể 

nuông chiều chính mình bằng cách nghĩ về bản thân như 

những gì mình muốn, nhưng điều đó không có nghĩa là người 

đó đang thực sự quan sát. 

Chúng ta cần quan sát những cái Tôi khác nhau khi chúng 

đang hoạt động, để nhận ra chúng trong tâm mình, để hiểu 

rằng trong mỗi cái tôi đó đều có một phần Tâm Thức của 

chúng ta, và để hối tiếc vì đã tạo ra chúng, v.v. 

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2018/02/14/tam-thuc/
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Để rồi chúng ta sẽ phải thốt lên rằng: “Ôi, cái Tôi này đang 

làm gì vậy?” “Nó đang nói gì vậy?” “Nó muốn gì?” “Tại sao nó 

lại hành hạ tôi bằng dục vọng của nó, với sự giận dữ của nó?”, 

v.v., v.v., v.v. 

Rồi chúng ta sẽ thấy trong chính mình toàn bộ cả chuỗi ý 

nghĩ, cảm xúc, ham muốn, đam mê, các hài kịch riêng của 

mình, các vở kịch cá nhân, những lời dối trá tinh vi, những 

cuộc nói chuyện, những lời bào chữa, bệnh tật, khoái cảm 

phòng the, những cảnh dâm dật, v.v., v.v., v.v. 

Nhiều lần trước khi chìm vào giấc ngủ, vào chính cái 

khoảnh khắc chuyển tiếp giữa thức và ngủ, chúng ta nghe 

thấy trong tâm trí của chính mình những giọng nói khác biệt 

đang nói với nhau. Đó chính là những cái Tôi khác nhau. 

Trong những khoảnh khắc chuyển giao đó, chúng phải cắt 

đứt sự kết nối với các trung tâm của các cơ quan trong cơ thể 

vật chất của chúng ta để sau đó chúng có thể chìm vào thế 

giới phân tử, trong “không gian chiều thứ năm”. 

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
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(Ảnh minh hoạ: Self-Portrait in Spherical Mirror bởi M. C. 

Escher, 1935) 
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CHƯƠNG 22 – CHUYỆN PHIẾM 

 

Việc quan sát các câu chuyện phiếm trong tâm và tìm điểm 

xuất phát chính xác của nó là khẩn cấp, không thể trì hoãn, 

không thể chậm trễ. Không nghi ngờ gì, các câu chuyện 

phiếm ở bên trong chính là “Causa Causorum” [nguyên nhân 

gốc] của nhiều trạng thái tâm linh bất hoà và khó chịu trong 

hiện tại và cả trong tương lai. 

Hiển nhiên rằng những câu chuyện phiếm mơ hồ nhảm 

nhí dài dòng và nhìn chung là tất cả các cuộc nói chuyện có 

hại, làm tổn thương và vô lý trong thế giới bên ngoài đều bắt 

nguồn gốc từ những cuộc trò chuyện sai lầm ở bên trong. 

 

Tranh: Ngồi lê đôi mách Trong Tu Viện bởi Eduard von 

Grutzner, 1887 
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Chúng ta biết rằng trong Gnosis có một phương pháp thực 

hành bí truyền về sự tĩnh lặng bên trong, các môn đệ ở Học 

viện Thứ Ba [1] của chúng tôi biết điều đó.  

[1] Học Viện Thứ ba: Thầy Samael phân các học trò của mình 

theo ba lớp, mỗi lớp gọi là một Học Viện. Học viện Thứ ba là lớp 

cao nhất. Xem thêm tại Ba Học Viện của Gnosis 

Không phải là thừa khi giải thích rõ ràng rằng “sự tĩnh lặng 

bên trong” là một cụm từ riêng biệt chỉ một cái gì đó rất chính 

xác. 

Khi quá trình suy nghĩ bị cạn kiệt một cách có chủ ý trong 

lúc thiền sâu thì chúng ta đạt được sự tĩnh lặng bên trong; 

nhưng đây không phải là những gì chúng tôi muốn giải thích 

trong chương này. 

“Làm rỗng tâm trí” hoặc “tạo khoảng trống” để thực sự đạt 

được sự tĩnh lặng nội tâm cũng không phải là những gì chúng 

tôi đang cố gắng giải thích trong những đoạn này. 

Việc rèn luyện sự tĩnh lặng bên trong mà chúng tôi đang 

đề cập đến cũng không có nghĩa là cản trở điều gì đó thâm 

nhập vào tâm trí. 

Thực sự là ở đây chúng tôi đang nói về một sự tĩnh lặng 

bên trong rất khác. Nó không phải một cái gì đó mơ hồ và 

chung chung… 

Chúng ta muốn luyện tập sự tĩnh lặng bên trong đối với 

một cái gì đó đã có sẵn trong tâm: một người nào đó, một sự 

kiện, một vấn đề của riêng chúng ta hoặc của người khác, một 

việc gì đó người khác đã nói với chúng ta, một điều ai đó đã 

làm, v.v. mà không giải thích nó bằng ngôn ngữ ở bên trong, 

không dùng những lý luận nội tâm… 

https://gnosisvn.org/2018/08/27/chuyen-phiem/#f1
https://gnosisvn.org/2018/08/27/chuyen-phiem/#f1
http://gnosis.vn/2018/08/27/ba-hoc-vien-cua-gnosis/
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Học cách im lặng không chỉ với ngôn ngữ bên ngoài, mà 

còn với cả ngôn ngữ bí mật, ngôn ngữ bên trong, là một việc 

phi thường, kỳ diệu. 

Nhiều người ở bên ngoài tưởng im lặng, nhưng ở bên 

trong họ lại lột da sống những người xung quanh với suy nghĩ 

của mình. Những câu chuyện phiếm độc địa và ác ý đều dẫn 

đến những nhầm lẫn ở bên trong. 

Nếu một người quan sát các câu chuyện phiếm sai lầm bên 

trong mình, người đó sẽ thấy được rằng đó chỉ là một nửa sự 

thật, hoặc là những sự thật liên quan đến nhau một cách 

không hoàn toàn đúng, hoặc là những thứ đã được thêm bớt. 

Thật không may, cuộc sống tình cảm của chúng ta chỉ 

được xây dựng trên “sự tự thông cảm”. 

Đỉnh cao của tất cả việc nhục nhã này là chúng ta chỉ thông 

cảm với mỗi chính mình, với “Ego thân yêu” của mình, và 

chúng ta cảm thấy bị phản đối và thậm chí thù ghét những 

người không thông cảm với chúng ta. 

Không thể chối cãi, không thể phủ nhận rằng chúng ta ưa 

thích bản thân mình một cách quá đáng, chúng ta một trăm 

phần trăm là những kẻ ái kỷ. 

Chừng nào chúng ta còn tiếp tục bị bó buộc trong “sự tự 

thông cảm” thì bất kỳ sự phát triển nào của Bản thể đều là 

điều không thể. 

Chúng ta cần học cách nhìn từ quan điểm của người khác. 

Việc đặt mình vào vị trí của người khác là rất cấp bách. 

“Điều gì mà các ngươi muốn người ta làm cho mình, thì 

cũng hãy làm điều đó cho họ.” (Ma-thi-ơ 7:12, Kinh Thánh) 

http://gnosis.vn/2018/06/02/chuong-11-ego-yeu-qui/
http://gnosis.vn/2017/01/20/ban-the-ban-nga-tu-nga/
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Những gì thực sự quan trọng trong giáo pháp này chính là 

cái cách mọi người đối xử với nhau ở bên trong và trong suy 

nghĩ. 

Thật không may, mặc dù chúng ta có thể rất lịch sự và 

thậm chí chân thành, nhưng chắc rằng đôi khi trong suy nghĩ, 

chúng ta lại đối xử với nhau rất tệ. 

Con người, mặc dù bề ngoài rất tốt bụng, nhưng hàng ngày 

họ lôi những người xung quanh vào cái hang bí mật của mình 

để làm những gì vừa ý họ (sỉ nhục, nhạo báng, chế giễu, v.v.) 
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CHƯƠNG 23 – THẾ GIỚI QUAN HỆ 

 

Thế giới của các mối Quan hệ có ba khía cạnh rất khác 

nhau mà chúng ta cần làm rõ một cách chính xác. 

1. Thứ nhất: Chúng ta có quan hệ với cơ thể hành tinh [1], 

tức là với cơ thể vật chất. 

2. Thứ hai: Vì chúng ta sống trên Trái đất cho nên một 

các lôgic, chúng ta có liên hệ với thế giới bên ngoài và những 

vấn đề làm chúng ta phải bận tâm như: gia đình, công việc, 

tiền bạc, hay những vấn đề về thương mại, nghề nghiệp, 

chính trị, v.v. 

3. Thứ ba: Mối quan hệ của chúng ta với chính mình. Với 

đa số mọi người, loại quan hệ này không quan trọng tý nào. 

[1] Cơ Thể Hành Tinh (tiếng Anh: Planetary Body) – Là cơ thể 

vật chất. Cụm từ này được lấy từ sách “Những câu chuyện của 

Beelzebub cho cháu trai” (tiếng Anh: Beelzebub’s Tales to His 

Grandson) của G. I. Gurdjieff 

Thật không may, mọi người chỉ quan tâm đến hai loại 

quan hệ đầu tiên, họ nhìn vào loại thứ ba với sự thờ ơ tuyệt 

đối nhất. 

Thực phẩm, sức khỏe, tiền bạc và công việc thực sự cấu 

thành nên nhu cầu chủ chốt của “con vật trí năng” bị gọi 

nhầm là con người. 

Rõ ràng là cơ thể vật chất, cũng như các vấn đề của thế 

giới, nằm ở bên ngoài chúng ta. 

Cơ thể hành tinh (cơ thể vật chất) có lúc ốm, lúc khỏe, và 

cứ lặp lại như thế mãi. 

https://gnosisvn.org/2018/09/12/chuong-23-the-gioi-quan-he/#f1
http://gnosis.vn/2017/03/24/thu-vat-tri-nang/
https://gnosisvn.org/2018/09/12/chuong-23-the-gioi-quan-he/#f1
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Người Vitruvius, bởi Leonardo da Vinci, 1490 

Chúng ta luôn tin rằng mình khá là hiểu về cơ thể vật chất 

của chính mình, nhưng trong thực tế thì ngay cả những nhà 

khoa học giỏi nhất trên thế giới cũng không biết nhiều về cái 

cơ thể bằng xương bằng thịt này. 

Không nghi ngờ gì nữa, cơ thể vật chất, với cơ cấu vĩ đại 

và phức tạp của nó, chắc chắn là vượt qua sự hiểu biết của 

chúng ta. 
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Đối với loại quan hệ thứ hai, chúng ta luôn là nạn nhân của 

hoàn cảnh; thật đáng tiếc là chúng ta vẫn chưa biết tạo ra 

hoàn cảnh một cách có ý thức. 

Rất nhiều người không có khả năng thích nghi với bất cứ 

điều gì hay bất cứ ai, hoặc không có khả năng thành công 

thực sự trong cuộc sống. 

Khi nghĩ về chính chúng ta từ góc nhìn của việc rèn luyện 

trên con đường bí ẩn Gnosis, việc khám phá ra ba loại quan 

hệ mà chúng ta đang thiếu là rất cấp thiết. 

 Cũng có thể là chúng ta đang ở trong một mối quan hệ 

không hợp lý với cơ thể vật chất của mình, và hậu quả là 

chúng ta sẽ bị ốm. 

 Cũng có thể là chúng ta đang ở trong một mối quan hệ 

sai với thế giới bên ngoài, và kết quả là, chúng ta sẽ gặp 

những mâu thuẫn, sẽ có những vấn đề về kinh tế và xã hội, 

v.v., v.v., v.v. 

 Cũng có thể là chúng ta đang ở trong một mối quan hệ 

sai với chính mình, và hậu quả là chúng ta sẽ có nhiều đau 

khổ do vô minh bên trong. 

Hiển nhiên, nếu đèn trong phòng ngủ của chúng ta không 

được cắm điện thì phòng của chúng ta sẽ bị tối. 

Những người chịu nhiều đau khổ do vô minh bên trong 

phải kết nối tâm trí với các trung tâm cao cấp của Bản thể. 

Không nghi ngờ gì nữa, chúng ta cần thiết lập các mối quan 

hệ đúng đắn không chỉ với cơ thể hành tinh của mình (cơ thể 

vật chất) và với thế giới bên ngoài, mà còn [phải thiết lập mối 

quan hệ đúng đắn] với cả mỗi một phần của Bản thể chúng 

ta. 

http://gnosis.vn/2017/01/20/ban-the-ban-nga-tu-nga/
http://gnosis.vn/2017/01/20/ban-the-ban-nga-tu-nga/
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Những bệnh nhân chán nản, mệt mỏi với rất nhiều bác sĩ 

và thuốc men sẽ không còn muốn chữa lành nữa; những 

bệnh nhân lạc quan sẽ chiến đấu để sống. 

Trong sòng bạc của Monte Carlo, nhiều triệu phú, những 

kẻ đã mất trắng tài sản của mình trong những canh bạc, đã 

tự sát. Hàng triệu những người mẹ nghèo khổ phải lao động 

vất vả để nuôi con cái của mình. 

Có vô số học trò, những người bị trầm cảm bởi thiếu năng 

lực tâm linh và sự soi sáng bên trong, đã từ bỏ việc rèn luyện 

bản thân theo phương pháp bí truyền. Rất ít người biết cách 

tận dụng lợi thế của nghịch cảnh. 

Những khi phải đối mặt với những cám dỗ khó cưỡng, 

những thất vọng và đau khổ, chúng ta phải vận dụng phương 

pháp quán niệm nội tại về Bản thể. 

Trong sâu thẳm của mỗi chúng ta 

là Tonantzin Aztec, Stella Maris, Isis Ai Cập, Đức Mẹ Thần 

Thánh, đang chờ đợi chúng ta để chữa lành trái tim đau đớn 

của chúng ta. 

Khi chúng ta tự đánh thức mình với pháp “Quán Niệm Bản 

Thân”, nó thực sự tạo ra một sự thay đổi kỳ diệu trong mọi 

hoạt động của cơ thể, theo cách mà các tế bào sẽ nhận được 

một loại dưỡng chất mới.  

http://gnosis.vn/2017/01/20/ban-the-ban-nga-tu-nga/
http://gnosis.vn/2016/01/19/duc-me-than-thanh/
http://gnosis.vn/2016/01/19/duc-me-than-thanh/
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CHƯƠNG 24 – BÀI CA TÂM LÝ 

 

Thời điểm cho việc suy ngẫm rất nghiêm túc về cái được 

gọi là: “Ngã chấp nội tại” đã đến. Không có một chút nghi ngờ 

gì nữa về cái mặt tai hại của “Ngã chấp tự thân nội tại”; cái 

mà ngoài việc thôi miên Tâm thức, còn khiến chúng ta mất 

rất nhiều năng lượng. 

Nếu chúng ta không mắc sai lầm đồng nhất mình với 

cái Tôi nhiều như thế, thì ngã chấp nội tại là điều không thể. 

Khi một người đồng nhất mình với cái Tôi, người đó sẽ 

yêu bản thân mình quá mức, anh ta thương hại chính bản 

thân mình, anh ta chấp ngã tự thân, anh ta nghĩ rằng mình 

luôn cư xử rất tốt với người nọ người kia, với vợ, con, v.v., và 

rằng không ai biết ơn mình hết. Tóm lại, anh ấy là một vị 

thánh và tất cả những người khác chỉ là những kẻ xấu xa, vô 

lại. 

Một trong những dạng phổ biến nhất của ngã chấp tự thân 

ở bên trong là việc chúng ta bận tâm vì những gì người khác 

có thể nghĩ về mình; có lẽ họ cho rằng chúng ta không thật 

thà, chân thành, trung thực, can đảm, v.v. 

Điều lạ lùng và đáng tiếc hơn cả là chúng ta lại phớt lờ sự 

hao tổn năng lượng một cách khủng khiếp cho các mối bận 

tâm này. 

Thái độ thù địch đối với những người chưa bao giờ làm 

hại chúng ta chính xác là do các mối bận tâm được sinh ra từ 

ngã chấp tự thân nội tại. 

Trong những trường hợp này, khi chúng ta yêu bản thân 

mình quá mức, khi chúng ta chấp ngã bản thân kiểu như vậy, 

http://gnosis.vn/2018/09/24/nga-chap/
http://gnosis.vn/2018/09/24/nga-chap/
http://gnosis.vn/2018/02/14/tam-thuc/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2018/09/24/nga-chap/
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2018/09/24/nga-chap/
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thì rõ ràng là cái Tôi, hay nói rõ hơn là các loại Tôi, thay vì trở 

nên tuyệt chủng thì chúng lại được củng cố một cách đáng 

sợ. 

Khi đồng nhất mình với cái Tôi, một người sẽ thấy động 

lòng trắc ẩn với hoàn cảnh của chính mình và thậm chí còn 

lưu giữ sổ sách công nợ [1]. 

[1] lưu giữ sổ sách công nợ: chỉ việc ghi nhớ tất cả những điều 

để sau này có thể “đòi nợ” một cách trực tiếp (trả thù người đã 

làm hại mình) hoặc gián tiếp (hại người khác hoặc chính mình, đi 

khoe khoang về những nỗi đau khổ của mình, v.v.) 

Vì vậy, anh ta nghĩ rằng người nọ hoặc người kia, bạn trai, 

bạn gái, hàng xóm, sếp hay bạn bè của anh ta, v.v., v.v., v.v., 

đã không trả nợ đúng hạn mặc dù ai cũng biết rằng anh ta đã 

đối xử tốt với họ; và bị giam cầm trong những suy nghĩ này, 

anh ấy trở nên quá đáng và nhàm chán với tất cả mọi người. 

Trong thực tế, chúng ta không thể nói chuyện với một 

người như vậy bởi bất kỳ cuộc nói chuyện nào cũng buộc 

phải kết thúc với cuốn sổ công nợ và việc khoe khoang về 

những nỗi đau khổ của anh ta. 

Có lời chép rằng trong việc Tu tập trên con đường Gnosis 

bí ẩn, sự tăng trưởng trí tuệ chỉ có thể đạt được qua việc tha 

thứ cho người khác. 

Nếu một người sống phút này qua phút khác, giây này qua 

giây khác, đau khổ vì những gì người khác còn nợ mình, vì 

những gì họ đã làm cho mình, vì những cay đắng mà họ đã 

gây ra cho mình, luôn là một bài hát cũ như vậy, thì không 

thứ gì có thể phát triển ở bên trong người đó được. 

Kinh Lạy Cha nói rằng: “Xin tha tội lỗi chúng con, cũng như 

chúng con tha thứ cho người có lỗi với chúng con.” 

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
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Cái cảm giác người khác còn mang nợ mình, cái nỗi đau 

chúng ta cảm nhận được bởi những điều sai trái mà người 

khác đã gây ra cho mình, v.v., sẽ cản trở tất cả sự tiến bộ nội 

tại của linh hồn. 

Jesus, Kabir vĩ đại, có nói rằng: 

“Nếu bị ai kiện, hãy nhanh chóng dàn xếp vấn đề với người 

đó khi trên đường đến tòa, để anh em không bị người đó giao 

cho quan tòa xét xử rồi bị quan tòa sai cảnh vệ giam vào tù. 

Tôi nói thật với anh em, chắc chắn anh em sẽ không ra khỏi đó 

cho đến khi trả hết đồng xu cuối cùng.” (Ma-thi-ơ 5:25-26, 

Kinh Thánh) 

Nếu có người nợ chúng ta, chúng ta cũng là những con nợ. 

Nếu chúng ta đòi nợ đến những đồng xu cuối cùng, thì trước 

tiên chúng ta phải trả xong xu nợ cuối cùng. 

Đây là “Luật Talion“: “Mắt đền mắt, răng đền răng.” [2] Một 

vòng luẩn quẩn, vô lý. 

[2] Mắt đền mắt, răng đền răng: 

“Anh em từng nghe lời truyền dạy rằng: ‘Mắt đền mắt, răng đền 

răng’. Nhưng tôi nói với anh em: Đừng chống cự người ác, nếu bị 

ai tát má bên phải thì hãy đưa luôn má bên trái cho họ.” (Ma-thi-

ơ 5:38-39, Kinh Thánh) 

Chúng ta đòi hỏi những lời xin lỗi, sự cung phụng vô đối 

và sự nhục nhã từ người khác vì những gì sai trái mà họ đã 

gây ra cho mình, thì chúng ta cũng phải chịu những việc 

tương tự như vậy, mặc dù cho chúng ta có coi mình là những 

con cừu non. 

Bắt mình sống theo những quy luật không cần thiết là điều 

ngớ ngẩn; tốt hơn là chúng ta nên sống theo những ảnh 

hưởng mới. 

http://gnosis.vn/2018/09/03/kabir/
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Luật lệ của Lòng Từ Bi thì luôn có sức ảnh hưởng lớn hơn 

Luật của kẻ bạo lực: “Mắt đền mắt, răng đền răng.” 

Sống một cách thông minh theo những ảnh hưởng tuyệt 

vời của con đường tu tập bí ẩn Gnosis, để quên rằng mọi 

người còn mắc nợ ta và để loại bỏ trong tâm trí ta mọi 

loại Ngã chấp tự thân là việc rất cấp bách, cần thiết và không 

thể trì hoãn. 

Chúng ta đừng bao giờ chấp nhận trong chính mình cái 

cảm giác của sự trả thù, oán giận, những cảm xúc tiêu cực, lo 

lắng cho những sai trái người khác gây ra cho chúng ta, bạo 

lực, ghen tị, ghi nhớ không ngừng về nợ nần, v.v., v.v., v.v. 

Gnosis là dành cho những học trò chân thành, những 

người thực sự muốn tu tập và thay đổi. 

Nếu chúng ta quan sát mọi người, chúng ta có thể thấy một 

cách trực tiếp rằng ai cũng có bài ca của riêng mình. 

Mỗi người đều hát bài ca tâm lý của riêng mình; tôi muốn 

đề cập và nhấn mạnh đến vấn đề sổ sách công nợ tâm lý, đến 

cảm giác rằng người khác mắc nợ chúng ta, đến những ca 

thán và ngã chấp tự thân, v.v. 

Đôi lúc mọi người hát bài ca của mình rất tự nhiên mà 

không hề bị lên dây cót, hay được khuyến khích, nhưng đôi 

khi là sau một vài ly rượu vang… 

Chúng tôi nói rằng bài hát nhàm chán của chúng ta phải 

được loại bỏ; nó trói buộc chúng ta từ bên trong, nó đánh cắp 

rất nhiều năng lượng của chúng ta. 

Trong các vấn đề liên quan đến Tâm lý học Cho Sự Chuyển 

Hóa Triệt Để, một người hát quá hay (chúng ta không đề cập 

đến giọng nói hay hoặc tiếng hát thể chất) chắc chắn không 

http://gnosis.vn/2018/09/24/nga-chap/
http://gnosis.vn/tam-ly-hoc-cach-mang/
http://gnosis.vn/tam-ly-hoc-cach-mang/


121 

 

thể vượt qua được bản thân mình, người đó bị mắc kẹt trong 

quá khứ… 

Một người bị cản trở bởi những bài hát buồn không thể 

thay đổi “Thứ Bậc Hiện hữu” của mình, anh ta không thể vượt 

quá những gì anh ta đang là. 

Để vượt tới một Thứ Bậc Hiện hữu cao hơn, chúng ta cần 

phải ngừng lại những gì mình đang là; chúng ta phải từ bỏ cái 

mình đang là. 

Nếu chúng ta tiếp tục như những gì mình đang là, chúng 

ta sẽ không bao giờ có thể vượt tới một Thứ Bậc Hiện 

hữu cao hơn. 

 

http://gnosis.vn/2017/04/09/chuong-1-cap-do-hien-huu/
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Một người bị cản trở bởi những bài hát buồn không thể thay 

đổi “Thứ Bậc Hiện hữu” của mình, anh ta không thể vượt quá 

những gì anh ta đang là. 

Ảnh minh hoạ: Nhạc công guitar già bởi Pablo Picasso 

Trong lĩnh vực của cuộc sống thực tế, những điều bất 

thường đều có thể xảy ra. Một số người thường kết bạn với 

người khác chỉ vì họ có thể ca bài của mình cho người đó một 

cách dễ dàng. 

Thật không may, những mối quan hệ như vậy kết thúc 

ngay khi ca sĩ bị yêu cầu phải im lặng, phải thay đổi đĩa hát, 

hay nói về một điều gì khác, v.v. 

Sau đó, người ca sĩ liền oán giận và đi tìm một người bạn 

mới, một người sẵn sàng lắng nghe anh ta trong một thời 

gian vô hạn. 

Người ca sĩ đòi hỏi một người có thể hiểu được anh ta, như 

thể việc hiểu người khác là rất dễ dàng vậy. 

Để thấu hiểu được một người khác, chúng ta phải thấu 

hiểu được chính mình. Không may thay, một ca sĩ giỏi luôn 

tin rằng mình hiểu chính mình. 

Có rất nhiều ca sĩ bị ảo tưởng. Họ hát bài “không ai hiểu 

tôi” và mơ tưởng về một thế giới kỳ diệu, nơi họ là những 

nhân vật trung tâm. 

Tuy nhiên, không phải ca sĩ nào cũng hát ở chốn công 

cộng; cũng có những người kín đáo; họ không trực tiếp hát 

bài ca của mình, mà hát nó một cách bí mật. 

Họ là những người đã làm việc rất nhiều, đã chịu đựng quá 

nhiều, những người cảm thấy thất vọng, những người nghĩ 

http://gnosis.vn/2017/04/09/chuong-1-cap-do-hien-huu/
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rằng cuộc sống nợ họ tất cả những gì mà họ không có đủ khả 

năng đạt được. 

Thường thì họ sẽ cảm thấy buồn rầu ở bên trong, một cảm 

giác vô cùng chán chường và đơn điệu, một sự mệt mỏi và 

thất vọng ở bên trong và trong hoàn cảnh đó các suy nghĩ dần 

dần tích lũy. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, những bài ca bí mật này sẽ 

đóng lại cánh cửa dẫn tới con đường Giác ngộ Bản thể nội tại. 

Thật không may, chúng ta sẽ không chú ý đến những bài 

ca bí mật ở bên trong đó nếu chúng ta không chủ tâm quan 

sát chúng. 

Rõ ràng, toàn bộ việc tự quan sát cho phép ánh sáng thâm 

nhập vào bản thân, vào sâu thẳm bên trong chúng ta. 

Không một sự thay đổi ở bên trong nào có thể xảy ra trong 

tâm trí của chúng ta nếu không có sự dẫn đường của ánh sáng 

của sự quan sát. 

Chúng ta cần phải quan sát bản thân khi ở một mình, cũng 

như khi chúng ta đang giao lưu với mọi người. 

Khi ở một mình, những cái Tôi riêng biệt, những suy nghĩ 

khác biệt, những cảm xúc tiêu cực, v.v., đều biểu hiện. 

Không phải lúc nào chúng ta cũng có những người đồng 

hành tốt khi ở một mình. Trong những lúc cô đơn tuyệt đối, 

đối mặt với những kẻ đồng hành tồi tệ là điều hoàn toàn bình 

thường, rất tự nhiên. Các cái Tôi tiêu cực nhất, nguy hiểm 

nhất thường xuất hiện khi chúng ta đang ở một mình. 

Nếu chúng ta muốn thay đổi triệt để thì chúng ta cần 

phải hy sinh các nỗi đau khổ của chính mình. [3] 

http://gnosis.vn/2017/01/20/ban-the-ban-nga-tu-nga/
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Nhiều khi, chúng ta bày tỏ nỗi đau khổ của mình qua các 

bài ca có lời hay câm lặng. 

[3] Hy sinh các nỗi đau khổ của chính mình: 

“Chúng ta cần phải hiểu rằng mặc dù người ta có thể sẵn sàng 

bỏ rượu, rạp chiếu phim, thuốc lá, tiệc tùng, v.v., nhưng lại không 

bỏ được các nỗi đau khổ của chính mình. Người ta mê đắm trong 

những nỗi đau và sự khổ ải của chính mình.  Đối với họ thì từ bỏ 

một giây phút hạnh phúc còn dễ hơn là từ bỏ sự khổ đau. Tuy vậy 

mà, dường như là một nghịch lý, mọi người đều ca cẩm về những 

khổ ải và phàn nàn về những nỗi đau; nhưng khi thực sự cần phải 

từ bỏ chúng thì kiểu gì họ cũng không chịu.” 

(Trích dẫn từ một bài giảng của thầy Samael Aun Weor) 
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CHƯƠNG 25 – LUẬT QUAY TRỞ LẠI VÀ 

TÁI DIỄN 

 

Mỗi người là chính cuộc sống của mình. Nếu một người 

không thay đổi gì bên trong mình, nếu anh ta không chuyển 

hoá cuộc sống của mình một cách triệt để, không rèn luyện 

bản thân, thì anh ta đang cực kỳ lãng phí thời gian của mình. 

Cái chết là sự quay trở về với điểm khởi đầu cuộc sống của 

mỗi người, và mọi thứ có thể lặp lại một lần nữa. 

Các tài liệu huyền học giả và đạo bí truyền giả đã nói nhiều 

về chủ đề các cuộc sống[1] liên tiếp; tốt hơn, chúng ta nên 

dành thời gian suy nghĩ về những đời kiếp liên tiếp. 

[1] các cuộc sống: ở đây, thầy đang đề cập về vấn đề của ngôn 

ngữ trong tiếng Tây Ban Nha. Các sách huyền học phương Tây 

thường dùng từ “cuộc sống” để chỉ “đời kiếp” vì tiếng Anh và tiếng 

Tây Ban Nha không có từ tương tự như “đời kiếp”. Theo thầy 

Samael thì một “cuộc sống” bao gồm nhiều đời kiếp. 

Cuộc sống của mỗi chúng ta, cùng với tất cả các chu kỳ của 

nó, luôn như vậy, luôn tự lặp đi lặp lại từ kiếp này sang kiếp 

khác qua vô số thế kỷ. 

Chắc chắn rằng, chúng ta sẽ lại tiếp tục trong hạt giống của 

hậu duệ; điều này đã được làm sáng tỏ. 

Cuộc sống của mỗi chúng ta nói riêng là một cuốn phim 

sống mà khi chết chúng ta sẽ mang theo vĩnh viễn. 

Mỗi chúng ta mang theo cuốn phim của mình và đầu thai 

trở lại để chiếu lại một lần nữa trên màn hình của một đời 

kiếp mới. 

https://gnosisvn.org/2017/05/28/chuong-25-luat-tai-dien/#f0
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Việc lặp lại các kịch tính, các hài kịch và các bi kịch là một 

tiền đề cơ bản của Luật Tái Diễn. 

Trong mỗi đời kiếp mới các tình huống luôn luôn lặp lại 

như trước. Các diễn viên trong các cảnh này là những người 

sống ở bên trong chúng ta, là những cái Tôi. 

Nếu chúng ta tiêu diệt các diễn viên, những cái Tôi luôn là 

nguồn gốc của các diễn cảnh lặp đi lặp lại trong cuộc sống 

chúng ta, thì việc lặp lại các tình huống đó sẽ trở thành điều 

không thể. 

Tất nhiên, không có các diễn viên thì không thể có các diễn 

cảnh; điều này là không thể phủ định được, không thể bác bỏ 

được. 

Đây là cách chúng ta có thể giải phóng bản thân mình khỏi 

Luật Quay Trở Lại và Tái Diễn; như thế chúng ta có thể thực 

sự trở thành những người tự do. 

Rõ ràng rằng, mỗi nhân vật (các cái Tôi) mà chúng ta mang 

theo ở bên trong lặp lại vai diễn của mình từ kiếp này sang 

kiếp khác; nếu chúng ta tiêu diệt nó, nếu diễn viên chết thì 

vai diễn sẽ kết thúc. 

Khi suy ngẫm một cách nghiêm túc về Luật Tái Diễn hay 

về việc lặp lại các cảnh trong mỗi đời kiếp, chúng ta sẽ khám 

phá ra bằng việc tự quan sát nội tâm những căn nguyên bí ẩn 

của vấn đề này. 

Nếu trong kiếp trước lúc hai mươi lăm tuổi, chúng ta đã 

có một cuộc phiêu lưu tình ái, thì chắc chắn rằng trong kiếp 

sau, cái Tôi của cuộc tình đó sẽ lại đi tìm người phụ nữ trong 

mơ của mình ở tuổi hai mươi lăm. 

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
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Rõ ràng rằng, mỗi nhân vật (các cái tôi) mà chúng ta mang 

theo ở bên trong lặp lại vai diễn của mình từ kiếp này sang 

kiếp khác; 

Nếu người phụ nữ đó mới chỉ có mười lăm tuổi [tại thời 

điểm cuộc tình kiếp trước], cái Tôi của cuộc phiêu lưu đó sẽ 

tìm người yêu của nó trong kiếp sau ở chính xác tuổi đó. 

Thật dễ hiểu rằng hai cái Tôi, của anh ấy cũng như của cô 

ấy, sẽ tìm nhau bằng thần giao cách cảm và sẽ gặp lại nhau 

để lặp lại cuộc phiêu lưu tình cảm từ kiếp trước. 

Hai kẻ thù kiếp trước đã đánh nhau đến chết sẽ tìm nhau 

một lần nữa trong kiếp sống mới để lặp lại bi kịch ở tuổi đó. 

Nếu trong kiếp trước hai người tranh chấp về bất động 

sản ở tuổi bốn mươi, thì sang kiếp sau ở đúng tuổi đó họ sẽ 

tìm gặp nhau bằng thần giao cách cảm để lặp lại việc tương 

tự. 

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
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Bên trong mỗi chúng ta là rất nhiều người với những cuộc 

hẹn[2] chồng chất; điều này không thể bác bỏ. 

[2] cuộc hẹn: Khi hai cái Tôi giao tiếp với nhau trong kiếp này 

thì chúng sẽ kết duyên với nhau để gặp lại nhau trong các kiếp sau. 

Thầy Samael gọi việc kết duyên để gặp lại trong các kiếp sau là 

một “cuộc hẹn” (tiếng anh: Appointment). Đó là nguồn gốc của 

luật tái diễn. 

Một tên trộm mang theo trong mình một hang ổ trộm cắp 

với các cuộc hẹn phạm tội khác nhau. Một tên sát nhân mang 

theo trong người một “câu lạc bộ” những kẻ sát nhân, và một 

kẻ đầy dục vọng mang cả một nhà chứa trong tâm. 

Nghiêm trọng hơn cả là việc trí khôn phớt lờ sự có mặt của 

những người này hay những cái Tôi bên trong chính họ, 

khiến cho họ không thể tránh được các cuộc hẹn đó. 

Tất cả các cuộc hẹn này, của những cái Tôi trú ngụ trong 

chúng ta, đang diễn ra [trong tiềm thức] bên dưới lý trí của 

chúng ta. 

Đây là những sự việc mà chúng ta bỏ qua, những điều xảy 

đến với chúng ta, các sự kiện được xử lý trong tiềm thức và 

vô thức của tâm. 

Chúng ta đã được dạy với những lý lẽ xác đáng rằng dù 

nắng hay mưa, mọi việc cứ xảy đến. 

Thật vậy, chúng ta cứ tưởng rằng mình đang sống chủ 

động, tuy nhiên chúng ta chẳng làm gì cả; mọi việc cứ thế xảy 

ra, điều này là tiền định, máy móc… 

Tính cách của ta chỉ là công cụ của nhiều người khác nhau 

(các cái Tôi), bằng phương tiện đó mỗi người đó (các cái Tôi) 

thực thi các cuộc hẹn của mình. 

https://gnosisvn.org/2017/05/28/chuong-25-luat-tai-dien/#f1
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Có nhiều thứ xảy ra ở các tầng lớp tâm lý thấp hơn khả 

năng nhận thức của chúng ta; rủi thay, chúng ta phớt lờ 

những việc đang xảy ra ở bên dưới lý trí yếu ớt của mình. 

Chúng ta cho rằng mình thông thái trong khi sự thật là 

chúng ta thậm chí không biết rằng mình không biết. Chúng ta 

là những khúc gỗ khổ sở bị quăng quật bởi những con sóng 

biển dữ dội của cuộc sống. 

Chúng ta phải chết trong bản thân mình[3] thì mới có thể 

thoát ra khỏi tình trạng nhục nhã, vô ý thức, và đáng tiếc 

này… 

[3] chết trong bản thân mình: 

“Vậy qua phép báp-têm, chúng ta được chôn với Ngài trong sự 

chết của Ngài, để như Ðấng Christ nhờ vinh hiển của Ðức Chúa 

Cha được sống lại từ trong cõi chết thể nào, chúng ta cũng có thể 

sống một đời mới thể ấy. Vì nếu chúng ta đã hiệp nhất với Ngài 

trong sự chết của Ngài thể nào, chắc chắn chúng ta cũng sẽ hiệp 

nhất với Ngài trong sự sống lại của Ngài thể ấy. Chúng ta biết rằng 

con người cũ của chúng ta đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Ngài 

để bản ngã tội lỗi có thể bị tiêu diệt, và để từ đó trở đi chúng ta 

không còn làm nô lệ cho tội lỗi nữa; vì ai đã chết thì đã được giải 

thoát khỏi quyền lực của tội lỗi. Nếu chúng ta đã cùng chết với 

Ðấng Christ, chúng ta tin rằng chúng ta cũng sẽ cùng sống với 

Ngài.” (Rô-ma 6:4-8, Kinh Thánh) 

Làm sao chúng ta có thể thức tỉnh được nếu ta chưa chết 

đi? Chỉ có cái chết mới mang lại những thứ mới mẻ! Nếu như 

hạt giống không chết đi thì làm sao cây có thể nảy mầm[4]. 

[4] làm sao cây có thể nảy mầm: 

“Quả thật, quả thật, Ta nói với các ngươi, nếu hạt lúa mì kia 

không gieo xuống đất và chết đi thì nó chỉ là một hạt; nhưng nếu 

chết đi, nó sẽ kết quả nhiều.” (Giăng 12:24, Kinh Thánh) 

https://gnosisvn.org/2017/05/28/chuong-25-luat-tai-dien/#f2
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Ai đã thật sự thức tỉnh sẽ vì thế mà có đầy đủ tâm thức 

khách quan, sự toả sáng đích thực, hạnh phúc… 
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CHƯƠNG 26 – TÂM THỨC TỰ THÂN CỦA 

TRẺ SƠ SINH 

 

Những bậc thông thái có nói rằng chúng ta có chín mươi 

bảy phần trăm là tiềm thức và ba phần trăm là tâm thức. 

Nói thẳng và nói toạc ra thì chín mươi bảy phần trăm Tinh 

chất mà chúng ta có ở bên trong đang bị nhốt chặt, bị mắc 

kẹt, và đang ở bên trong các cái Tôi, cùng nhau tạo thành 

“Bản thân tôi”. 

Hiển nhiên, Tinh chất hoặc Tâm thức, khi chôn vùi trong 

mỗi cái Tôi, sẽ hành động theo điều kiện tâm lý [1] riêng của 

nó. 

[1] “Điều kiện tâm lý” ở đây chỉ khái niệm “phản xạ có điều 

kiện”: 

Phản xạ có điều kiện là một hình thức phản xạ lần đầu tiên được 

chứng minh bởi Ivan Pavlov (Nga, 1849-1936), dùng để chỉ loại 

phản xạ chỉ có thể có sau khi cá thể động vật nào đã được tập luyện, 

hoặc trải qua, mặc dù sinh ra chưa có; còn cá thể nào không trải 

qua học tập thì không thể có. 

Khi nào một cái Tôi bị tan rã thì một phần nhất định 

trong tâm thức chúng ta được giải phóng. Nếu không làm tan 

rã cái Tôi thì chúng ta không thế nào giải phóng hoặc giải 

thoát cho Tinh chất hay Tâm thức. 

Khi chúng ta làm tan rã càng nhiều cái Tôi thì tâm thức tự 

thân của chúng ta càng cao. Khi chúng ta làm tan rã càng ít 

cái Tôi thì phần Tâm thức tỉnh giác của chúng ta càng thấp. 
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Việc đánh thức Tâm thức chỉ có thể xảy ra khi chúng ta 

làm tan rã cái Tôi, “chết đi trong chính mình”, bây giờ và ở 

đây. 

Không còn nghi ngờ gì nữa, Tinh chất hoặc Tâm thức bị 

nhồi nhét trong mỗi cái Tôi mà chúng ta mang theo ở bên 

trong, đang ngủ say, trong trạng thái tiềm thức. 

Việc chuyển hoá tiềm thức thành tâm thức là rất cấp thiết, 

và điều này chỉ có thể xảy ra bằng cách tiêu diệt những 

cái Tôi, bằng cách tự chết trong chính mình. 

Không thể tỉnh thức mà không chết trong chính mình 

trước. Những người định tỉnh thức trước, để sau đó có thể 

chết, không có trải nghiệm thực sự với những gì họ khẳng 

định, họ bước đi một cách kiên quyết trên con đường sai lạc. 

Các em bé sơ sinh thật kỳ diệu, chúng có được tâm thức tự 

thân một cách trọn vẹn; chúng hoàn toàn tỉnh thức. 

Tinh chất được hiện thân trong cơ thể của các em bé sơ 

sinh. Vẻ đẹp của đứa trẻ đến từ đó. 

Chúng tôi không nói rằng một trăm phần trăm Tinh 

chất hay Tâm thức được hiện thân ở đứa trẻ sơ sinh mà thực 

ra thì [tâm thức được hiện thân ở trong đứa trẻ sơ sinh] chỉ 

bao gồm ba phần trăm [2] tâm thức độc lập thường không bị 

mắc kẹt bên trong các cái Tôi mà thôi. 

[2] Ba phần trăm tâm thức 

Khi mới tái sinh ở thế giới này, tất cả mỗi chúng ta đều có ba 

phần trăm tâm thức tự do. Chín mươi bảy phần trăm còn lại được 

chia ra thành tiềm thức (subconsciousness), ngoài thức 

(infraconsciousness), và vô thức (unconsciousness). Ba phần trăm 

tâm thức có thể được tăng lên khi chúng ta rèn luyện bản thân. 

(Samael Aun Weor – The Great Rebellion) 
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Tuy nhiên, phần Tinh chất tự do đó, khi hiện thân trong cơ 

thể của các em bé sơ sinh, mang đến cho chúng tâm thức tự 

thân, sự sáng suốt, v.v. 

Người lớn nhìn vào trẻ sơ sinh với sự thương hại, họ nghĩ 

rằng đứa trẻ là vô thức, nhưng họ hoàn toàn nhầm. 

Đứa trẻ sơ sinh thấy người lớn theo đúng như thực chất 

của họ: vô minh, tàn bạo, ngoan cố, v.v. 

Các cái Tôi của trẻ sơ sinh đến và đi, chúng lượn quanh 

nôi, mong được thâm nhập vào cơ thể mới, nhưng vì đứa trẻ 

vẫn chưa hình thành tính cách nên mọi nỗ lực của cái Tôi để 

bước vào cơ thể mới đểu là không thể. 

Đôi khi, trẻ con sợ hãi khi nhìn thấy những bóng ma hay 

những cái Tôi đang tiến đến gần nôi của chúng, và vì thế 

chúng hét lên, chúng khóc; nhưng người lớn không hiểu điều 

này và họ cho rằng đứa trẻ bị ốm, hay đói hoặc khát; đó là sự 

vô minh của người lớn. 

Khi tính cách mới đang hình thành, các cái Tôi từ kiếp 

trước từ từ thâm nhập vào cơ thể mới. 

Khi toàn bộ các cái Tôi đã hiện thân, chúng ta xuất hiện 

trước thế giới cùng với sự xấu xí khủng khiếp nội tại đó. 

Những cái tôi đó hình thành nên nhân cách của chúng ta. Do 

đó, chúng ta đi khắp nơi như những kẻ mộng du, luôn luôn 

vô thức, luôn luôn ngoan cố. 

Khi chúng ta chết, ba yếu tố sau sẽ được chôn dưới mộ: 

1. Cơ thể vật chất 

2. Sinh khí hữu cơ 

3. Tính cách 

http://gnosis.vn/2017/05/28/tinh-chat/
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Sinh khí, hay còn gọi là phantasm [3], tan rã dần dần bên 

cạnh huyệt mộ cùng với sự tan rã của cơ thể vật chất. 

[3] Phantasm (tiếng Anh) chỉ một hiện tượng giống như ma. 

Tuy nhiên, từ “ma” hay được dùng để chỉ ngạ quỷ hoặc quỷ đói 

(tiếng Phạn: preta). Trong bối cảnh này từ Phantasm hoàn toàn 

khác với ngạ quỷ. Theo Phật giáo, con người khi chết đi và không 

siêu thoát thì sẽ thành ngạ quỷ. Tuy nhiên, Phantasm là năng lực 

sinh khí của mỗi người, nó có sẵn trong chúng ta khi sinh ra. Khi 

chết đi, năng lực này không có khả năng tái sinh ở một nơi khác 

mà nó sẽ tồn tại trên thế giới vật chất. Nó sẽ được phân hủy dần 

dần sau một thời gian khi cơ thể vật chất đã chết đi. 

Tranh: Menin Gate at Midnight bởi Will Longstaff, 1927 

Nhân cách là tiềm thức hoặc vô thức, nó đi vào và rời khỏi 

ngôi mộ bất cứ lúc nào nó muốn, nó cảm thấy hạnh phúc khi 

những người đưa tang mang hoa cho nó, nó yêu người thân 

của nó; và nó tan rã rất chậm cho đến khi trở thành cát bụi 

vũ trụ. 

Khi chúng ta chết đi, phần vẫn tiếp tục tồn tại [và tái sinh] 

chính là Ego, cái Tôi đa nguyên, Bản thân mình, một núi 

những ác quỷ [4] đang giam giữ Tinh chất, Tâm thức trong 

đó. Khi đến giờ trở về, chúng sẽ hiện thân lại. 
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[4] Ma quỷ (tiếng anh: devils) ở đây được dùng để chỉ ego và 

để nhấn mạnh về bản chất xấu xa của chúng. Độc giả không nên 

nhầm lẫn ego với ngạ quỷ hay bất kỳ loại chúng sinh nào trong sáu 

cõi luân hồi. 

Đáng tiếc rằng cùng với việc hình thành nhân cách mới 

cho đứa trẻ, các cái Tôi cũng sẽ được hiện thân lại.  

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
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CHƯƠNG 27 – NGƯỜI PHA-RI-SI VÀ 

NGƯỜI THU THUẾ 

 

Khi suy ngẫm một chút về các tình huống khác nhau trong 

cuộc sống, ta sẽ thấy việc tìm hiểu nghiêm túc những nền 

tảng tâm lý của mình là rất có giá trị. 

Có người nương tựa vào chức vụ của mình, người khác lại 

nương tựa vào tiền bạc, một số nương tựa vào danh dự, 

người nọ lại nương tựa vào quá khứ của họ, cũng có người 

nương tựa vào chức danh này hay chức danh nọ, v.v., v.v., v.v. 

Điều lạ lùng nhất là mọi người, dù giàu hay nghèo, đều cần 

tất cả những người khác và sống dựa vào người khác, mặc dù 

họ có thể rất khoa trương với tính kiêu ngạo và lòng tự ái đi 

chăng nữa. 

Hãy dành vài phút để suy ngẫm về những gì chúng ta có 

thể mất đi. Số phận của chúng ta sẽ ra sao trong một cuộc 

chuyển hóa mãnh liệt và đẫm máu? Các nền tảng tâm lý của 

chúng ta sẽ nương tựa vào đâu? Thật khốn khổ cho chúng ta! 

Chúng ta tin rằng mình là người rất khoẻ mạnh mặc dù chúng 

ta yếu ớt một cách đáng sợ. 

Nếu chúng ta thật sự khao khát Phúc Hạnh Chân 

Thật [1] thì chúng ta phải làm tan rã đi cái Tôi mà đang thấy 

chính nó là nền móng nương tựa của chúng ta. 

[1] Phúc Hạnh Chân Thật (Tiếng Anh: Beatitude) – chỉ trạng 

thái phúc lạc, đại lạc trong tâm khi chúng ta buông bỏ các mối 

quan tâm liên quan đến bản thân và từ bỏ cái Tôi. 

“Khi thấy đoàn dân đông, Chúa Giê-su đi lên sườn núi; sau khi 

ngài ngồi xuống thì các môn đồ đến gần. Rồi ngài bắt đầu dạy họ: 

https://gnosisvn.org/2018/10/16/chuong-27-nguoi-pha-ri-si-va-nguoi-thu-thue/#f1
https://gnosisvn.org/2018/10/16/chuong-27-nguoi-pha-ri-si-va-nguoi-thu-thue/#f1
http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
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‘Hạnh phúc cho những người ý thức về nhu cầu tâm linh của 

mình, vì Nước Trời thuộc về họ. 

Hạnh phúc cho những người than khóc, vì sẽ được an ủi. 

Hạnh phúc cho những người ôn hòa, vì sẽ được thừa hưởng 

trái đất. 

Hạnh phúc cho những người đói khát sự công chính, vì sẽ 

được no đủ. 

Hạnh phúc cho những người có lòng thương xót, vì sẽ được 

thương xót. 

Hạnh phúc cho những người có lòng trong sạch, vì sẽ thấy 

Đức Chúa Trời. 

Hạnh phúc cho những người tạo sự hòa thuận, vì sẽ được gọi 

là con Đức Chúa Trời. 

Hạnh phúc cho những người bị ngược đãi vì sự công chính, 

bởi Nước Trời thuộc về họ. 

Hạnh phúc cho anh em khi bị người ta mắng nhiếc, ngược đãi 

và vu cho đủ điều ác vì đã theo tôi. Hãy hân hoan và vui mừng 

hớn hở, vì anh em có phần thưởng rất lớn ở trên trời; các nhà 

tiên tri thời xưa cũng từng bị ngược đãi như vậy.’ 
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Ma-thi-ơ 5:1-12: “Bài giảng trên núi” bởi hoạ sĩ Carl Bloch, 

1877 

Một cái Tôi như thế coi thường người khác, nó thấy bản 

thân nó tốt hơn tất cả mọi người, cái gì của nó cũng hoàn hảo, 

nó giàu hơn, thông minh hơn, giỏi hơn, v.v. 

Bây giờ là lúc thích hợp để trích dẫn truyện ngụ ngôn của 

Chúa Giê-su, Kabir vĩ đại, về hai người đang cầu nguyện. Câu 

chuyện được kể cho những kẻ coi chính mình là đúng đắn và 

coi thường người khác. 

Chúa Giê-su nói: 

“Hai người đi lên đền thờ để cầu nguyện; một người là người 

Pha-ri-si [2], còn người kia là người thu thuế [3]. Người Pha-

http://gnosis.vn/2016/01/19/ego-la-gi/
http://gnosis.vn/2018/09/03/kabir/
https://gnosisvn.org/2018/10/16/chuong-27-nguoi-pha-ri-si-va-nguoi-thu-thue/#f2
https://gnosisvn.org/2018/10/16/chuong-27-nguoi-pha-ri-si-va-nguoi-thu-thue/#f2
https://gnosisvn.org/2018/10/16/chuong-27-nguoi-pha-ri-si-va-nguoi-thu-thue/#f3


139 

 

ri-si đứng riêng và cầu nguyện như sau: ‘Lạy Ðức Chúa Trời, 

con tạ ơn Ngài, vì con không như những người khác, tham 

lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như người thu thuế này. Con 

kiêng ăn mỗi tuần hai lần, và con dâng một phần mười mọi lợi 

tức của con.’ 

Còn Người Thu Thuế đứng đằng xa, không dám ngước mắt 

lên trời, vừa đấm ngực vừa thưa rằng, ‘Lạy Ðức Chúa Trời, xin 

thương xót con, một kẻ tội lỗi.’ 

Ta nói với các ngươi, người thu thuế này, khi đi xuống để 

về nhà mình, đã được xưng công chính chứ không phải người 

kia, vì ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ 

được tôn lên.” (Lu-ca 18:9-14) 

[2] Pha-ri-si: là một trường phái đạo Do Thái, có quyền lực 

trong đạo và trong chính phủ tại thời điểm của Chúa Giê-su. Trong 

các bài giảng của Chúa Giê-su, những người thầy thuộc hệ phái 

Pha-ri-si đại diện cho trường phái các thầy tâm linh chỉ quan tâm 

đến hình thức tu tập mà không biết đến con đường giác ngộ. 

Về trường phái này, Chúa Giê-su nói: 

“Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, 

là những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đóng cửa thiên đàng trước 

mặt người ta; chẳng những chính các ngươi đã không vào mà lại 

còn ngăn cản những ai muốn vào nữa. 

Khốn cho các ngươi, các thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là 

những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi đi khắp biển cả và đất liền để 

đem được một người vào đạo; nhưng khi người ấy nhập đạo rồi, 

các ngươi làm cho người ấy trở nên con của hỏa ngục gấp đôi các 

ngươi. 

Khốn cho các ngươi, những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi 

bảo rằng: ‘Nếu người nào chỉ đền thờ mà thề thì không can gì; 

nhưng nếu chỉ vàng của đền thờ mà thề thì bị ràng buộc.’ Hỡi 

những kẻ ngu dại mù quáng kia! Vàng hay đền thờ làm cho vàng 
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nên thánh, cái nào trọng hơn? Các ngươi bảo rằng: ‘Nếu người 

nào chỉ bàn thờ mà thề thì không can gì, nhưng nếu chỉ lễ vật trên 

bàn thờ mà thề thì bị ràng buộc.’ Hỡi những kẻ mù quáng! Lễ vật 

hay bàn thờ làm cho lễ vật nên thánh, cái nào trọng hơn? Vì vậy, 

người nào chỉ bàn thờ mà thề tức là chỉ bàn thờ lẫn lễ vật trên đó 

mà thề; người nào chỉ đền thờ mà thề tức là chỉ đền thờ lẫn Đấng 

ngự tại nơi ấy mà thề; còn người nào chỉ trời mà thề, tức là chỉ 

ngai của Đức Chúa Trời lẫn Đấng ngự trên ngai mà thề. 

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là 

những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi dâng một phần mười bạc hà, 

hồi hương và rau cần, nhưng lại lãng quên những vấn đề trọng đại 

hơn của luật pháp là công lý, lòng thương xót, và đức tin. Các 

ngươi phải làm những điều nầy, nhưng cũng không được lãng quên 

các điều kia. Hỡi những kẻ dẫn đường mù quáng, các ngươi lọc 

con ruồi mà lại nuốt con lạc đà! 

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là 

những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi rửa sạch bên ngoài chén đĩa, 

nhưng bên trong thì đầy dẫy sự tham lam và phóng túng. Hỡi người 

Pha-ri-si mù quáng! Trước hết, phải rửa bên trong chén đĩa, để 

bên ngoài cũng được sạch. 

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là 

những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi giống như những mồ mả tô 

trắng, bên ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy xương người 

chết và mọi thứ ô uế. Các ngươi cũng vậy, bên ngoài làm ra vẻ công 

chính trước mặt người ta, nhưng bên trong thì đầy sự gian ác và 

đạo đức giả. 

Khốn cho các ngươi, thầy thông giáo và người Pha-ri-si, là 

những kẻ đạo đức giả! Vì các ngươi xây mộ của các nhà tiên tri, 

trang hoàng mả của những người công chính, và nói: ‘Nếu ở cùng 

thời với các tổ phụ, chúng tôi chắc không tham dự với họ trong việc 

làm đổ máu các nhà tiên tri.’ Như vậy, các ngươi đã tự xác chứng 
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rằng mình là con cháu của những kẻ sát hại các nhà tiên tri. Thế 

thì, hãy đổ cho đầy cái lường tội lỗi của tổ phụ các ngươi đi!” 

(Ma-thi-ơ 23:13-32, Kinh Thánh) 

[3] Người thu thuế (tiếng Anh: Publican) 

Ở thế kỷ thứ I và II, người Publican đóng vai trò quan trọng 

trong hệ thống thu thuế của Đế Quốc La Mã. Mỗi 1-2 năm Đế Quốc 

La Mã lại mời các Publican báo giá cho hợp đồng thu thuế cho một 

phạm vi quyền hạn nhất định. Publican nào dành được hợp đồng 

phải nộp luôn giá trên hợp đồng, rồi họ sẽ có quyền thu thuế trên 

phạm vi quyền hạn đó cho đến khi hợp đồng hết hạn. Tiền thuế 

publican thu trong thời gian hợp đồng thuộc về họ, chứ không cần 

nộp lại cho Đế Quốc. Hệ thống này có rủi ro tài chính cho người 

Publican vì nếu không thu được tiền thuế bằng giá hợp đồng thì họ 

phải chịu lỗ. Dù vậy nhưng các Publican hay lợi nhiều từ hệ thống 

này, đặc biệt khi họ biết cách đánh lừa dân để thu thuế cao hơn so 

với giá đúng. (Nguồn: Wikipedia) 

Trong các bài giảng của Chúa Giê-su, người thu thuế đại diện 

cho loại người tham lam và giàu có, họ phạm tội rất nặng nhưng 

họ biết rằng mình có lỗi. Kinh Thánh nhấn mạnh rằng những người 

phạm tội nặng, khi nhận biết sai lầm của mình và sám hối thật lòng 

thì còn hơn những người sống theo đạo đức giả và không nhận ra 

sai lầm của mình. Truyện của Xa-ki-ơ trong Lu-ca 19:1-10 có đoạn 

kể như sau: 

Đức Chúa Jêsus vào Giê-ri-cô, đi ngang qua thành phố. Tại đó, 

có một người tên Xa-chê, làm trưởng ngành thuế vụ và giàu 

có. Ông tìm cách xem Đức Chúa Jêsus là ai, nhưng không thấy 

được, vì đoàn dân thì đông mà ông lại thấp. Vậy, Xa-chê chạy trước 

và trèo lên cây sung để nhìn Ngài, vì Ngài sắp đi qua đó. Khi Đức 

Chúa Jêsus đến chỗ ấy thì ngước mắt lên và phán với ông: “Hỡi 

Xa-chê, hãy xuống mau, vì hôm nay Ta phải ở lại nhà của 

ngươi.” Xa-chê vội vàng trèo xuống và mừng rỡ tiếp rước 

Ngài. Mọi người thấy vậy đều phàn nàn: “Người nầy vào nhà kẻ 

https://en.wikipedia.org/wiki/Publican
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tội lỗi mà trọ!” Nhưng Xa-chê đứng trước mặt Chúa và thưa: “Lạy 

Chúa, nầy, tôi lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; 

nếu có làm thiệt hại ai bất kỳ việc gì, tôi sẽ đền gấp tư.” Đức Chúa 

Jêsus phán với ông: “Hôm nay sự cứu rỗi đã vào nhà nầy, vì người 

nầy cũng là con cháu Áp-ra-ham. Bởi Con Người đã đến để tìm và 

cứu kẻ bị hư mất.” 

 

Ảnh minh họa: Người Pha-ra-si và người thu thuế 

Việc nhận ra rằng bản thân mình không là gì và không có 

gì, là điều không thể nếu chúng ta vẫn còn khái niệm “hơn” ở 

trong tâm. Ví dụ: Tôi đúng đắn hơn người kia, trí tuệ hơn 

người này người nọ, nhiều đức hạnh hơn người đó, giàu hơn, 

giỏi hơn trong kỹ năng sống, thuần khiết hơn, đáng tin cậy 

hơn trong các nhiệm vụ của mình, v.v., v.v., v.v. 

Chúng ta không thể chui qua lỗ cây kim may khi chúng ta 

đang là người “giàu”, chừng nào mặc cảm về “hơn” vẫn tồn 

tại trong chúng ta. 
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“Con lạc đà chui qua lỗ cây kim may còn dễ hơn người giàu 

vào vương quốc Ðức Chúa Trời.” [4] 

[4] (Mác 10:17-27, Kinh Thánh) 

“Khi Chúa Giê-su vừa lên đường, một người chạy đến quỳ trước 

mặt ngài và hỏi: “Thưa Thầy Tốt Lành, tôi phải làm gì để được 

hưởng sự sống vĩnh cửu?”. Chúa Giê-su đáp: “Sao anh gọi tôi là 

tốt lành? Không ai là tốt lành, ngoại trừ Đức Chúa Trời. Hẳn anh 

biết các điều răn: ‘Đừng giết người, đừng phạm tội ngoại tình, 

đừng trộm cắp, đừng làm chứng dối, đừng lừa gạt ai và hãy hiếu 

kính cha mẹ’”. Người ấy nói: “Thưa Thầy, tôi đã giữ mọi điều đó 

từ thuở nhỏ”. Chúa Giê-su nhìn người ấy, cảm thấy yêu thương 

người và nói: “Anh còn thiếu một điều: Hãy đi bán những gì mình 

có mà cho người nghèo, anh sẽ được của báu trên trời; và hãy đến 

làm môn đồ tôi”. Nghe vậy, người ấy rất buồn và rầu rĩ bỏ đi vì có 

nhiều của cải. 

Chúa Giê-su đưa mắt nhìn quanh rồi nói với các môn 

đồ: “Người có nhiều tiền vào Nước Đức Chúa Trời thật khó biết 

bao!”. Các môn đồ ngạc nhiên khi nghe ngài nói thế. Nhưng Chúa 

Giê-su nói: “Các con ơi, vào được Nước Đức Chúa Trời thật khó 

biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào 

Nước Đức Chúa Trời”. Họ càng ngạc nhiên nên hỏi ngài: “Thế thì 

ai mới có thể được cứu?”. Chúa Giê-su nhìn thẳng vào họ và 

phán: ‘Với loài người thì không thể, nhưng với Đức Chúa Trời thì 

mọi sự đều có thể’.” 

Việc tin rằng trường phái của tôi là tốt nhất và rằng của 

người hàng xóm thì không ra gì; rằng chỉ có tôn giáo của tôi 

mới đúng còn tất cả tôn giáo khác là giả tạo và nhầm lẫn; rằng 

bà xã của người nọ người kia là tồi tệ còn vợ tôi là thánh; rằng 

bạn Roberto của tôi là kẻ nghiện rượu và tôi lúc nào cũng là 

người đàn ông đứng đắn và điều độ, v.v., v.v., v.v., chính là lý 

do tại sao chúng ta thấy mình giàu có. Vì thế cho nên, đối với 

https://gnosisvn.org/2018/10/16/chuong-27-nguoi-pha-ri-si-va-nguoi-thu-thue/#f4
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công việc tu tập trên con đường bí ẩn, chúng ta chính là 

những “con lạc đà” trong truyện ngụ ngôn Kinh Thánh. 

Việc quan sát bản thân mình từng giờ từng phút để biết rõ 

mình đang nương tựa vào những nền tảng tâm lý nào là vô 

cùng cấp bách. 

Khi chúng ta phát hiện ra điều gì làm mình khó chịu nhất 

tại một thời điểm nào đó, khi có điều này hay điều kia làm ta 

bực mình, thì lúc đó chúng ta biết được mình đang nương tựa 

vào những nền tảng tâm lý nào. 

Đó chính là những nền tảng được các Phúc Âm Kitô Giáo 

gọi là “xây nhà trên cát“. [5] 

[5] (Ma-thi-ơ 7:24-27, Kinh Thánh): 

“Vậy, ai nghe những lời này của tôi và làm theo thì giống như 

một người khôn ngoan xây nhà trên nền đá. Khi có mưa to gió lớn 

và nước lũ tràn đến thì nhà không sập vì đã được xây trên nền đá. 

Còn ai nghe những lời này mà không làm theo thì giống như một 

người dại xây nhà trên cát. Khi có mưa to gió lớn và nước lũ tràn 

đến thì nhà sụp đổ tan tành.” 

Chúng ta phải ghi lại một cách tỉ mỉ cái cách mà mỗi khi 

chúng ta coi thường người khác và cảm thấy mình hơn 

người; dù nguyên nhân là do chức danh hay địa vị xã hội, 

kinh nghiệm sống hay tiền bạc, v.v., v.v., v.v. 

Cảm thấy mình là người giàu, hơn người nọ người kia vì lí 

do nào đó là một sai lầm nghiêm trọng. Những người như thế 

không thế vào được Vương Quốc Trời. 

Việc phát hiện ra những gì làm chúng ta cảm thấy phổng 

mũi, những gì làm thoả mãn cái tâm kiêu ngạo của mình là 

một điều tốt. Nó cho chúng ta biết mình đang dựa vào những 

nền tảng tâm lý nào. 

http://gnosis.vn/2017/01/20/kito/
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Tuy nhiên, việc quan sát kiểu như vậy không được dừng 

lại chỉ ở mặt lý thuyết; chúng ta phải thực hành và quan sát 

bản thân mình một cách cẩn thận và thẳng thắn từng giờ 

từng phút một. 

Khi nào chúng ta bắt đầu hiểu rằng mình không có gì và 

không là gì, khi nào chúng ta từ bỏ những hoang tưởng tự cao 

tự đại, hay nhận ra sự ngu dại của rất nhiều chức danh, danh 

dự và cảm giác hư ảo rằng mình hơn những người xung 

quanh, thì đó chính là dấu hiệu cho biết rằng chúng ta đã bắt 

đầu thay đổi. 

Chúng ta không thể thay đổi nếu cứ bám chấp vào cái [yếu 

tố tâm lý] đang nói: “Nhà của Tôi”, “Tiền của Tôi”, “Tài sản của 

Tôi”, “Công việc của Tôi”, “Đức tính của Tôi”, “Tài năng trí khôn 

của Tôi”, “Tài năng hội họa của Tôi”, “Kiến thức của Tôi”, “Uy 

tín của Tôi”, v.v., v.v., v.v. 

Việc bám chấp vào “Của Tôi“, vào “Tôi” là quá đủ để cản 

trở chúng ta nhận ra rằng mình không là gì và không có gì ở 

bên trong. 

Chúng ta sẽ thấy ngạc nhiên trước cảnh tượng của một vụ 

hỏa hoạn hoặc đắm tàu; trong cơn liều mạng, [trước khi chạy 

thoát] mọi người hay vơ lấy những thứ nực cười, những đồ 

vật không quan trọng chút nào. 

Tội nghiệp người ta! Họ thấy chính mình trong những vật 

đó, họ nương tựa vào sự ngu dại, họ gắn kết bản thân mình 

với những thứ không quan trọng chút nào. 

Khi chúng ta nghĩ bản thân mình là những thứ bên ngoài, 

và lấy chúng làm nền tảng tâm lý của mình, tức là chúng ta 

đang ở trong một trạng thái vô thức tuyệt đối. 
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Cảm nhận về “Sự Tồn Tại” (Bản thể Đích thực) chỉ có thể 

đạt được bằng cách làm tan biến các cái Tôi mà chúng ta 

mang theo ở bên trong; nếu không, sự cảm nhận này là điều 

không thể. 

Thật không may, những người tôn thờ cái Tôi không chấp 

nhận việc này, họ coi chính mình là thần thánh; họ nghĩ rằng 

mình sở hữu những “thân thể vinh hiển” như Phaolô thành 

Tarsus đã nói [6], họ tưởng rằng cái Tôi là thánh thiện, và 

không ai có thể giúp được họ loại bỏ các suy nghĩ ngớ ngẩn 

này ra khỏi đầu. 

[6] Về thân thể vinh hiển, Sứ đồ Phaolô nói sau: 

Nhưng có người sẽ nói: “Người chết sẽ được sống lại như thế 

nào? Họ sống lại với thân thể nào?”. Hỡi người không biết lý lẽ! 

Vật anh gieo xuống đất, nó phải chết thì mới được sống. Về vật anh 

gieo, không phải anh gieo thân cây đã lớn mà chỉ gieo hạt, dù là 

hạt lúa mì hay loại hạt nào khác; nhưng Đức Chúa Trời ban cho 

nó cái thân theo ý ngài và ban cho mỗi hạt giống một thân riêng. 

Chẳng phải mọi thân thể đều giống nhau; thân thể của loài người 

thì khác, thân thể của gia súc thì khác, của loài chim thì khác và 

của loài cá cũng khác. Có thân thể trên trời và thân thể dưới đất; 

nhưng sự vinh hiển của thân thể trên trời thì khác, và sự vinh hiển 

của thân thể dưới đất cũng khác. Sự vinh hiển của mặt trời thì khác, 

sự vinh hiển của mặt trăng thì khác, sự vinh hiển của ngôi sao cũng 

khác; thật ra, sự vinh hiển của mỗi ngôi sao đều khác nhau. 

Sự sống lại của người chết cũng vậy. Khi được gieo là thân thể 

dễ mục nát, khi được sống lại là thân thể không hề mục nát. Khi 

được gieo là thân thể ô nhục, khi được sống lại là thân thể vinh 

hiển. Khi được gieo là thân thể yếu đuối, khi được sống lại là thân 

thể mạnh mẽ. Khi được gieo là thân thể xác thịt, khi được sống lại 

là thân thể thần linh. Nếu có thân thể xác thịt thì cũng có thân thể 

thần linh. Vì thế có lời viết: “Người thứ nhất là A-đam đã trở thành 

một người sống”. A-đam sau cùng đã trở thành thần linh ban sự 
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sống. Tuy nhiên, không phải thân thể thần linh có trước, mà thân 

thể xác thịt có trước và sau đó mới có thân thể thần linh. Người 

đầu tiên ra từ đất và được tạo nên bằng bụi đất, người thứ hai đến 

từ trời. Những người bằng bụi đất thì giống với người đã được tạo 

nên bằng bụi đất; những người ở trên trời thì giống với đấng đến 

từ trời. Chúng ta mang hình ảnh của người được tạo nên bằng bụi 

đất thế nào thì cũng sẽ mang hình ảnh của đấng đến từ trời như 

vậy. (I Cô-rinh-tô 15:35-49, Kinh Thánh) 

Chúng ta không biết làm gì với những người như vậy; 

chúng ta giải thích nhưng họ không hiểu; họ lúc nào cũng 

bám chấp vào cát bụi là nền tảng để xây nhà của mình, họ 

luôn bị mắc kẹt trong những giáo điều của mình, trong sự 

thay đổi thất thường và trong sự ngu dại. 

Nếu những người này quan sát bản thân một cách nghiêm 

túc thì họ sẽ tự thực chứng được giáo lý của cái Tôi đa 

nguyên; họ sẽ phát hiện ra trong mình có nhiều người hay 

còn gọi là các cái Tôi đang sống ở bên trong họ. 

Làm sao chúng ta có thể cảm nhận được Bản Thể chân 

thật khi các cái Tôi này đang cảm nhận hộ chúng ta, suy nghĩ 

hộ chúng ta? 

Điều tệ nhất trong tất cả những bi kịch này là chúng ta 

nghĩ rằng mình đang thực sự suy nghĩ, cảm thấy rằng mình 

đang có cảm xúc, khi trong thực tế lại là một cái Tôi, tại thời 

điểm đó, đang suy nghĩ với bộ não bị tra tấn của chúng ta và 

cảm nhận bằng trái tim đau khổ của chúng ta. 

Chúng ta quả là bất hạnh! Biết bao nhiêu lần chúng ta nghĩ 

rằng mình đang yêu nhưng trong thực tế lại là một kẻ khác ở 

bên trong, một kẻ đầy dục vọng đang lạm dụng trái tim ta. 

Chúng ta quả là khốn khổ! Chúng ta nhầm lẫn đam mê cầm 

thú với tình yêu! Tuy nhiên, đó lại là một kẻ khác ở trong 
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chúng ta, trong tính cách của chúng ta, kẻ đang trải qua 

những điều nhầm lẫn đó. 

Tất cả chúng ta đều nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ nói 

những lời của người Pha-ri-si trong ngụ ngôn Kinh Thánh: 

“Lạy Ðức Chúa Trời, con tạ ơn Ngài, vì con không như những 

người khác”, v.v., v.v., v.v. 

Tuy thế mà, mặc dù nghe khó tin, việc này lại xảy ra hàng 

ngày. Người bán thịt ở chợ nói: “Tôi khác với những người 

bán thịt kém chất lượng và lừa dối mọi người.” 

Ông chủ cửa hàng bán vải kêu rằng: “Tôi không giống 

những người bán hàng khác, họ giàu có vì biết ăn bớt khi đo 

vải.” 

Người bán sữa khẳng định: “Tôi không giống những người 

bán sữa khác vì họ đổ nước vào sữa của họ. Tôi thích làm 

người thật thà”. 

Bà chủ nhà nói với khách rằng: “Tôi không giống các cô gái 

hay cặp kè với những đàn ông khác; Ơn Chúa vì tôi là người 

có đạo đức, tôi chung thuỷ với chồng mình.” 

Tóm lại, mọi người toàn là những kẻ đồi bại, không công 

bằng, hay ngoại tình, trộm cấp, ngoan cố, còn mỗi chúng ta là 

một con cừu hiền lành, một “Vị Thánh Sô-cô-la Đáng Yêu”, ai 

cũng muốn có, giống như một đứa trẻ vàng ngọc trong nhà 

thờ. 

Chúng ta quá dại dột! Chúng ta thường nghĩ rằng mình 

không bao giờ làm những việc ngu ngốc và ngang ngạnh 

giống người khác, và vì thế nên chúng ta kết luận rằng mình 

là những người tuyệt vời. Thật không may, chúng ta không 

nhìn thấy những điều ngu ngốc và những hành động dã tâm 

mà chúng ta đang làm. 
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Cũng có những giây phút hiếm hoi trong cuộc sống khi 

tâm trí của chúng ta nghỉ ngơi, không một chút lo lắng. Khi 

tâm trí thanh thản, khi tâm trí ở trong tĩnh lặng, những điều 

mới mẻ sẽ đến. 

Vào những khoảnh khắc đó chúng ta có thể nhìn thấy 

những cơ sở, những nền tảng mà mình đang nương tựa. 

Khi tâm trí ở trong một trạng thái hoàn toàn tĩnh lặng ở 

bên trong, chúng ta có thể thực chứng được thực tế trần trụi 

của cái “nền móng cát bụi” của cuộc sống mà chúng ta đã xây 

nhà của mình trên đó. 
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CHƯƠNG 28 – Ý CHÍ 

 

Công Việc Vĩ Đại, trên hết, là việc con người tự tạo ra chính 

mình dựa trên sự tu tập có ý thức và lòng tự nguyện chấp 

nhận khổ đau. Công Việc Vĩ Đại là sự chinh phục bên trong 

của bản thân, của sự tự do đích thực của chúng ta nơi Đức 

Chúa. 

Nếu thực sự muốn giải phóng hoàn toàn ý chí, chúng ta 

cần phải làm tan biến tất cả những cái Tôi sống ở bên trong 

mình một cách khẩn cấp tối đa, không thể trì hoãn. 

Hai bậc thầy nghèo khó Nicolas Flamel và Raymond 

Lully [1], đều đã giải phóng được ý chí của mình và đạt được 

vô số phép thần diệu tâm lý đáng kinh ngạc. 

[1] Nicolas Flamel và Raymond Lully là hai bậc thầy phép 

luyện kim nổi tiếng. 

Agrippa chưa bao giờ vượt quá được giai đoạn đầu 

của Công Việc Vĩ Đại, và ông chết khi đang đấu tranh trong 

đau đớn để làm tan rã các cái Tôi, với mục tiêu dành quyền 

sở hữu bản thân và đạt được sự tự do của mình. 

Một khi ý chí được hoàn toàn giải phóng thì chắc chắn 

rằng người thông thái cũng sẽ thống lĩnh được toàn bộ lửa, 

khí, nước và đất. 

Nhiều học trò tâm lý học hiện đại sẽ cảm thấy rằng những 

lời khẳng định ở trên về chủ quyền của ý chí tự do dường 

như bị phóng đại; tuy nhiên, Kinh Thánh đã nói cho chúng ta 

biết về phép thần thông của Môi-sê rồi. 

Theo Philo, Môi-sê là một điểm đạo đồ tại vùng đất của các 

Pha-ra-ôn trên bờ sông Nile, giáo sĩ của Osiris, em họ của 
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Pha-ra-ôn; được giáo dục ở giữa hai cột trụ của Isis, là Đức 

Mẹ Thần Thánh, và của Osiris, người cha bí ẩn của chúng ta. 

Môi-se là hậu duệ của Tổ Sư Abraham, Pháp Sư vĩ đại từ 

Canh Đê, và của Isaac đáng kính. Môi-sê đã giải phóng điện 

lực của ý chí và sở hữu khả năng phép lực diệu kỳ; việc này 

cả thần và con người đều biết. Có lời chép như thế rồi. 

Mọi điều mà Kinh Thiêng Liêng nói về người lãnh đạo Do 

Thái này thật sự là kỳ diệu, tuyệt vời. 

Môi-sê đã biến cái gậy của ngài thành một con rắn, biến 

một tay của ngài thành tay của người bị hủi, rồi khôi phục lại. 

Điềm báo của Bụi Gai Cháy [2] đã thể hiện rõ phép lực của 

ngài, người dân hiểu ra, quỳ xuống, và cúi lạy. 

[2] Môi-se và Bụi Gai Cháy (Xuất Hành 3, Kinh Thánh) 

Môi-se chăn bầy chiên của Giê-trô nhạc phụ ông, tế sư của dân 

Mi-đi-an. Ông dẫn bầy chiên qua bên kia đồng hoang, đến Núi Hô-

rếp, tức núi của Ðức Chúa Trời. Tại đó Thiên Sứ của Chúa hiện ra 

với ông trong ngọn lửa giữa một bụi gai cháy. Ông nhìn bụi gai 

cháy, và kìa, nó không tàn. Môi-se tự nhủ, “Ta phải tẽ bước lại xem 

cảnh lạ kỳ nầy, và coi thử tại sao bụi gai lại không tàn.” Khi Chúa 

thấy ông tẽ bước lại xem, Ðức Chúa Trời từ trong bụi gai gọi ông, 

“Hỡi Môi-se! Môi-se!” Ông đáp, “Thưa, có tôi đây.” Ðức Chúa 

Trời phán, “Chớ lại gần nữa. Hãy cởi giày của ngươi ra, vì chỗ 

ngươi đứng là đất thánh.” Ngài lại phán, “Ta là Ðức Chúa Trời 

của tổ tiên ngươi, Ðức Chúa Trời của Áp-ra-ham, Ðức Chúa Trời 

của I-sác, và Ðức Chúa Trời của Gia-cốp.” Nghe thế Môi-se liền 

che mặt ông vì ông sợ nhìn thấy Ðức Chúa Trời. 

Môi-sê sử dụng một cái gậy thần kỳ, biểu tượng của phép 

lực đích thực, quyền lực giáo sĩ của một điểm đạo đồ trong 

các Đại Bí Ẩn của Sự Sống và Cái Chết. 

https://gnosisvn.org/2019/05/05/chuong-28-y-chi/#n2
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Môi-sê đứng trước Pha-ra-ôn và biến nước sông Nile 

thành máu; cá chết, dòng sông Thánh bị ô uế, người Ai Cập 

không thể uống nước từ đó được nữa và hệ thống tưới dẫn 

nước từ sông Nile đổ máu vào các cánh đồng. 

Môi-sê đã làm nhiều hơn thế; ngài biến ra hàng triệu con 

ếch dị dạng, khổng lồ và kỳ quái xuất hiện từ sông và xâm 

chiếm các ngôi nhà. Sau đó, dưới hiệu lệnh của ngài, những 

con ếch kinh khủng này lại biến mất. Đó là dấu hiệu của một 

ý chí tự do tối thượng. Nhưng bởi Pha-ra-ôn vẫn không thả 

tự do cho người dân Israel, Môi-sê lại làm những phép thuật 

khác: Ngài che phủ trái đất bằng những đám mây ruồi nhặng 

ghê tởm và gớm ghiếc, sau đó ngài lại thả cho chúng biến đi. 

Ngài lại tiếp tục tung ra một bệnh dịch kinh khủng và 

khiến toàn bộ súc vật đều chết, ngoại trừ những bầy của 

Người Do Thái. 

Kinh Thánh kể rằng ngài còn lấy muội than từ lò nướng và 

ném vào không khí, khi rơi xuống người Ai Cập, nó khiến họ 

bị mụn nhọt và lở loét. 

Với chiếc gậy phép thuật nổi tiếng, Môi-sê đã biến ra mưa 

đá từ trời để phá hủy và giết chóc một cách tàn nhẫn. Tiếp 

đến, ngài phóng ra một tia chớp loé sáng, tiếng sấm sét khủng 

khiếp vang lên và mưa ập xuống một cách đáng sợ; rồi chỉ 

với một động tác, ngài đưa mọi thứ trở lại bình thường. 

Tuy vậy mà Pha-ra-ôn vẫn không hề lay chuyển. Với một 

cú đánh khủng khiếp bằng cây gậy phép thuật của mình, Môi-

sê biến ra những đám mây cào cào; rồi bóng tối kéo đến. 

Thêm một cú đánh nữa của chiếc gậy, mọi thứ trở lại trật tự 

ban đầu. 
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Đoạn kết của vở kịch này trong Kinh Thánh Cựu ước rất 

quen thuộc: Đức Giê-hô-va đã can thiệp vào và gây ra cái chết 

của những đứa con đầu trong các gia đình Ai cập và Pha-ra-

ôn không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc cho phép người 

Do Thái đi. 

Sau đó, Môi-sê sử dụng cây gậy thần kỳ của mình để gạt 

nước của Biển Đỏ sang hai bên và băng qua nó với đôi bàn 

chân khô. 

 

“Bấy giờ Môi-sê đưa tay ra trên biển. CHÚA khiến một cơn 

gió đông cực mạnh thổi trên biển suốt đêm, rẽ biển ra, và dồn nước 

lại, khiến biển lộ đất khô.”  (Xuất Hành 14:21, Kinh Thánh) Ảnh 

minh họa từ Phim “The Ten Commandments, 1956” 

Khi các chiến binh Ai Cập chạy qua đó để đuổi theo người 

Do Thái, Môi-sê, bằng một cử chỉ, khiến cho nước tràn trở lại 

nuốt chửng những kẻ truy đuổi. 

Không nghi ngờ gì nữa, nhiều nhà huyền bí giả khi đọc tất 

cả điều này cũng muốn làm được như vậy, muốn có những 

phép lực giống như Môi-sê; tuy nhiên, đây là điều không thể, 

chừng nào mà Ý chí còn tiếp tục bị mắc kẹt trong mỗi một cái 
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Tôi mà chúng ta mang theo trong các tầng tiềm thức của tâm 

trí mình. 

Tinh chất, bị giam cầm trong cái “Bản thân Tôi”, chính là 

vị thần trong cây đèn của Aladdin, luôn khao khát tự do… Một 

vị thần tự do có thể làm nên những điều kỳ diệu. 

Tinh chất chính là “Ý chí – Tâm thức” [3], không may đang bị 

xử lý tùy theo điều kiện riêng của chúng ta [4]. 

[3] Ý chí – Tâm Thức là Tinh chất hay còn gọi là Phật tính. 

[4] Điều kiện ở đây chỉ khái niệm phản xạ có điều kiện trong 

tâm lý học. 

Khi ý chí [cá nhân] được giải phóng, nó sẽ hoà trộn hoặc 

hợp nhất, tích hợp chính nó với ý chí toàn thể, do vậy trở nên 

tự do. 

Chừng nào ý chí cá nhân được hợp nhất với ý chí toàn thể 

thì sẽ có thể thực hiện tất cả những phép lạ của Môi-sê. 

Có ba loại hành vi: 

A) Các hành vi tương ứng với Luật Ngẫu nhiên. 

B) Các hành vi thuộc về Luật Tái diễn, sự cố luôn lặp đi lặp 

lại trong mọi đời kiếp. 

C) Các hành vi được xác định một cách có chủ đích bởi ý 

chí thức tỉnh. 

Không nghi ngờ gì nữa, chỉ những người đã giải phóng ý 

chí của họ qua cái chết của “Bản Thân Tôi” mới có thể thực 

hiện các hành vi mới được sinh ra bởi ý chí tự do của họ. 

Những hành vi thông thường và hàng ngày của nhân loại 

luôn là kết quả của Luật Tái diễn, hoặc chỉ là hậu quả của các 

sự kiện ngẫu nhiên và máy móc. 

https://gnosisvn.org/2019/05/05/chuong-28-y-chi/#n3
https://gnosisvn.org/2019/05/05/chuong-28-y-chi/#n4
https://gnosis.vn/2017/05/28/tinh-chat/
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Những người thực sự sở hữu ý chí tự do đều có thể tạo ra 

hoàn cảnh mới; những người có ý chí bị giam hãm trong “cái 

Tôi đa nguyên” đều là nạn nhân của hoàn cảnh. 

Trong tất cả các trang của Kinh Thánh đều có màn trình 

diễn kỳ diệu của Thần thông Cao cấp, nhãn thông, lời tiên tri, 

phép lạ, sự biến hình, sự hồi sinh của người chết bằng cách 

thổi khí vào người hoặc đặt tay trên người, hay bằng một cái 

nhìn chằm chằm vào gốc mũi v.v., v.v., v.v. 

Trong Kinh Thánh có rất nhiều đoạn về xoa bóp, dầu 

thánh, phát khí từ bàn tay để để trị bệnh, bôi một chút nước 

bọt vào bộ phận bị bệnh, đọc suy nghĩ của người khác, dịch 

chuyển tức thời, hiện hình, lời nói từ trời, v.v., v.v., v.v., rất 

nhiều những điều kỳ diệu thực sự của ý chí có ý thức, tự do, 

giải phóng. 

Phù thủy? Nhà ma thuật? Tu sĩ đen? Họ nhiều như cỏ dại, 

tuy nhiên họ không phải là Thánh nhân, cũng không phải là 

Nhà Tiên Tri, càng không phải là những Adept của Đoàn Thể 

Trắng [5]. 

[5] Đoàn thể Trắng: là Bạch Đại Hội Quán. Trong sách của 

thầy Samael “Bạch Đại Hội Quán” bao gồm các vị Phật, các vị bồ 

tát, các thiên thần, các bậc giác ngộ, v.v. Bạch Đại Hội Quán dẫn 

đường cho các tôn giáo trên thế giới nhưng không thuộc về bất kỳ 

tổ chức nào ở trong cõi vật chất. 

Không ai có thể đạt được sự Giác ngộ Thực sự, hoặc làm 

một tu sĩ thực sự của ý chí tỉnh thức nếu người đó chưa hoàn 

toàn chết đi trong chính mình, ngay lúc này và ở đây. 

Nhiều người hay viết thư cho chúng tôi phàn nàn về việc 

thiếu sự sáng tỏ; họ cầu xin phép lực hay đòi bí kíp để chuyển 

đổi mình thành Pháp sư, v.v., v.v., v.v., tuy nhiên, họ không 

bao giờ quan tâm đến việc quan sát bản thân mình, tự biết 

https://gnosisvn.org/2019/05/05/chuong-28-y-chi/#n5
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bản thân mình, làm tan rã những cấu trúc tâm lý [6], những 

cái Tôi đang nhốt chặt Ý chí và Tinh chất ở bên trong. 

[6] Cấu trúc Tâm lý – hành (tiếng Việt), samskara (tiếng 

Phạn). Hành là uẩn thứ tư trong Ngũ uẩn của triết lý Phật giáo. 

Những người như thế rõ ràng không thể thoát khỏi sự thất 

bại. Họ là những kẻ thèm muốn các khả năng đặc biệt của các 

Thánh Nhân, nhưng lại không sẵn lòng chết đi trong chính 

bản thân mình. 

Việc loại bỏ các khiếm khuyết tâm lý là một cái gì đó thật 

tuyệt vời và kỳ diệu, điều này ám chỉ sự tự quan sát tâm lý 

một cách nghiêm ngặt. 

Việc thực thi các phép thần thông là có thể khi một người 

giải phóng hoàn toàn sức mạnh tuyệt vời của ý chí. 

Tuy nhiên, bởi ý chí của con người hay bị mắc kẹt trong 

mỗi cái Tôi, nên rõ ràng là nó sẽ bị chia thành nhiều ý chí, và 

mỗi ý chí đó sẽ xử lý theo điều kiện [4] riêng của nó. 

Do đó, việc mỗi cái Tôi sở hữu ý chí vô thức của riêng nó là 

một điều rất dễ hiểu. 

Vô số các ý chí bị mắc kẹt bên trong những cái Tôi thường 

xuyên xung đột với nhau, khiến cho chúng ta trở thành 

những nạn nhân của hoàn cảnh; bất lực, yếu đuối, khốn khổ 

và vô dụng. 

 

 

  

https://gnosisvn.org/2019/05/05/chuong-28-y-chi/#n6
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CHƯƠNG 29 – CHÉM ĐẦU 

 

Khi rèn luyện bản thân càng nhiều, chúng ta càng hiểu 

rằng việc loại trừ triệt để khỏi nội tâm tất cả mọi thứ đang 

làm chúng ta kinh tởm là cần thiết. 

Những hoàn cảnh tồi tệ nhất, những tình huống nghiêm 

trọng nhất, những rắc rối khó khăn nhất, lại luôn tuyệt vời 

cho sự tự khám phá nội tại. 

Trong những thời khắc bất ngờ và quan trọng, khi chúng 

ta lơ là nhất, các cái Tôi bí ẩn nhất sẽ luôn nổi lên, nhưng 

chúng ta chắc chắn sẽ phát hiện ra chúng nếu biết giữ mình 

nơi chánh niệm. 

Các giai đoạn bình yên nhất trong đời chính là những lúc 

bất lợi nhất cho việc rèn luyện bản thân. 

Có những giây phút phức tạp trong đời, khi chúng ta có xu 

hướng dễ dàng đồng nhất mình với các sự kiện và hoàn toàn 

quên đi bản thân. Trong những hoàn cảnh đó, chúng ta 

thường làm những việc ngu ngốc mà chẳng đi đến đâu cả. Ở 

những thời điểm đó, nếu chúng ta có thể duy trì chánh niệm 

thay vì lơ đãng, và luôn ý thức về bản thân, chúng ta sẽ phát 

hiện ra một số cái Tôi mà chính mình chưa từng ngờ rằng nó 

lại tồn tại. 

Giác quan tự quan sát nội tại của toàn bộ nhân loại đã bị 

suy thoái. Tuy nhiên, nếu thực sự nghiêm túc quan sát bản 

thân từng giờ từng phút một, giác quan đó sẽ dần phát triển 

trở lại. 

Một khi được sử dụng liên tục, giác quan tự quan sát sẽ 

tiếp tục phát triển. Vì vậy, chúng ta cũng sẽ gia tăng khả năng 
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trực tiếp nhận thấy các cái Tôi mà trước đây chẳng có thông 

tin gì để nhận ra chúng cả. 

Khi đứng trước giác quan của sự tự quan sát nội tại, mỗi 

một cái Tôi đang trú ngụ trong nội tại của chúng ta thật sự 

biến hóa dưới một hình dáng có mối liên hệ bí ẩn với loại 

khiếm khuyết nó đang hiện thân. Chắc chắn rằng diện mạo 

của mỗi cái Tôi đó có một hương vị tâm lý riêng, bằng cách 

đó chúng ta có thể nhận ra, nắm bắt, tóm gọn tính chất nội tại 

của khiếm khuyết đó bằng trực giác. 

Ban đầu, học trò tu tập huyền học không biết bắt đầu từ 

đâu, anh ta cảm nhận được rằng việc rèn luyện bản thân là 

cần thiết nhưng lại hoàn toàn mất phương hướng. 

Bằng cách tận dụng cơ hội từ những giây phút quan trọng, 

những tình huống khó chịu, những lúc khó khăn nhất, nếu 

biết duy trì chánh niệm, chúng ta sẽ phát hiện ra những 

khiếm khuyết rõ rệt nhất của bản thân, những cái Tôi chúng 

ta đang cần cấp bách tan rã. 

Đôi khi chúng ta có thể bắt đầu với sự tức giận, hoặc với 

sự tự ái, hoặc với những khoảnh khắc ghê tởm của dục vọng, 

v.v., v.v., v.v. 

Nếu thật sự muốn đạt được một sự thay đổi dứt khoát, 

chúng ta cần ghi nhớ tất cả các trạng thái tâm lý hàng ngày 

của mình. 

Trước khi đi ngủ, chúng ta nên xem lại các sự kiện trong 

ngày, các tình huống bẽ mặt, tiếng cười ồn ào như sấm rền 

của Aristophanes và nụ cười tinh tế của Socrates [1]. 

[1] “tiếng cười ồn ào như sấm rền của Aristophanes và nụ 

cười tinh tế của Socrates”: 
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Tôi mỉm cười khi thấy rằng khoái cảm sinh ra từ đau đớn: cũng 

như thế, hạnh phúc vĩnh viễn bắt nguồn từ đau khổ của đời 

này. (Trong Kịch “Socrates” của Voltaire, Socrates nói câu này 

ngay trước khi chết  

https://en.wikisource.org/wiki/Socrates_(Voltaire)/Act_III) 

Aristophanes (446 TCN– 386 TCN), là một nhà soạn hài kịch 

của Hy Lạp cổ đại. Ông nổi tiếng vì các tác phẩm mang tính châm 

biếm, đả kích chính trị, phê bình văn học. Năm 423 TCN 

Aristophanes viết hài kịch “Những Đám Mây”, châm biếm 

Socrates. 

(nguồn: https://vi.wikipedia.org/wiki/Aristophanes) 

Socrates (469 TCN – 399 TCN) là một triết gia Hy Lạp cổ đại, 

là người đặt nền móng cho thuật hùng biện dựa trên hệ thống 

những câu hỏi đối thoại. Ông bị chính quyền khi đó kết tội làm bại 

hoại tư tưởng của thanh niên do không thừa nhận hệ thống các vị 

thần cũ được thành Athena thừa nhận, bảo hộ và truyền bá các vị 

thần mới. Vì thế ông bị tuyên phạt tự tử bằng thuốc độc. 

 

https://en.wikisource.org/wiki/Socrates_(Voltaire)/Act_III)
https://vi.wikipedia.org/wiki/Aristophanes
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Socrates bị tuyên phạt tự tử bằng thuốc độc. Tranh minh 

hoạ: La Mort de Socrate bởi Jaques Louis David, 1787 

Có thể chúng ta đã làm tổn thương ai đó bằng tiếng cười 

nhạo, làm họ khó chịu bằng nụ cười nhạt hay chỉ với một cái 

nhìn khiếm nhã. 

Chúng ta hãy nhớ rằng trong huyền học thuần túy, mọi thứ 

đều tốt đẹp khi xảy ra đúng lúc đúng chỗ, và xấu khi trật thời 

điểm hay chẳng đúng nơi [2]. 

[2] (Giảng Sư 3:1-8, Kinh Thánh) 

“Mọi sự đều có thời của nó, và mọi việc ở dưới trời đều 

có kỳ của nó: 

Có thời sinh ra, và có kỳ qua đời; 

Có thời trồng, và có kỳ nhổ những gì đã trồng; 

Có thời giết chết, và có kỳ chữa lành; 

Có thời đạp đổ, và có kỳ dựng lên; 

Có thời khóc, và có kỳ cười; 

Có thời than khóc, và có kỳ nhảy nhót reo mừng; 

Có thời quăng đá đi, và có kỳ lượm đá lại; 

Có thời bám giữ, và có kỳ buông ra; 

Có thời được, và có kỳ mất; 

Có thời giữ lại, và có kỳ vất đi; 

Có thời xé rách, và có kỳ vá may; 

Có thời im lặng, và có kỳ nói lên; 

Có thời thương yêu, và có kỳ ghét bỏ; 

Có thời chiến tranh, và có kỳ hòa bình.” 

Nước ở đúng nơi là tốt, nhưng nếu làm ngập nhà ngập cửa 

thì rõ ràng là xấu bởi nó đang ở không đúng chỗ, gây ra hư 

hỏng và tổn hại. 

Lửa trong bếp và ở đúng chỗ, không những hữu dụng mà 

còn tốt đẹp, nhưng nếu lan ra phòng khách đốt cháy đồ đạc 

thì lại gây ra hư hỏng và tổn hại. 
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Đức hạnh dù có thánh thiện thế nào đi nữa, khi đặt đúng 

chỗ thì tốt, nếu không thì lại xấu và gây tổn thương. Đức hạnh 

không đúng chỗ có thể làm hại người khác nên nhất thiết 

phải dùng nó ở đúng nơi phù hợp. 

Bạn sẽ nói gì về một giáo chức đang thuyết giảng lời của 

Chúa trong một nhà thổ? Bạn sẽ nói gì về một người đàn ông 

bình tĩnh và khoan dung, người đang ban phước cho một 

nhóm những kẻ tấn công đang cố hãm hiếp vợ và con gái của 

mình? Bạn sẽ nói gì về loại khoan dung này khi nó bị vượt 

quá giới hạn? Bạn nghĩ gì về thái độ từ thiện của một người 

đàn ông, người thay vì mang thức ăn về nhà cho gia đình lại 

chia tiền cho những kẻ trụy lạc? Ý kiến của bạn ra sao về 

người đàn ông tốt bụng, tại một thời điểm nhất định lại cho 

sát thủ mượn một con dao găm? 

Các độc giả yêu mến, hãy nhớ rằng giữa các nhịp điệu của 

từng câu thơ cũng có thể ẩn chứa tội ác. Có nhiều đức hạnh 

trong một kẻ xấu xa, và cũng có nhiều xấu xa nơi một người 

đức hạnh. 

Mặc dù có vẻ khó tin nhưng tội ác cũng ẩn nấp trong chính 

cây nhang của lời cầu nguyện. 

Một tội phạm ngụy trang dưới lốt một vị thánh, hắn phô 

trương những nghĩa khí cao đẹp, hắn thể hiện bản thân như 

một người tử vì đạo và thậm chí còn hành lễ trong các ngôi 

đền thiêng liêng. 

Vì giác quan tự quan sát nội tại phát triển thông qua việc 

rèn luyện thường xuyên, chúng ta có thể nhìn thấy tất cả 

những cái Tôi như nền tảng cơ bản của tính khí cá nhân, cho 

dù nó là Sanguine hay Choleric, Phlegmatic hay Melancholic. 
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Dù có thể quý độc giả sẽ không tin, những khởi tâm hiểm 

ác và bỉ ổi nhất nằm ẩn nấp đằng sau tính khí cá nhân của 

chúng ta, trong phần sâu thẳm nhất của nội tâm. 

Khi liên tục phát triển giác quan tự quan sát nội tại, chúng 

ta có thể nhìn thấy những khởi tâm hiểm ác đó, có thể dõi 

theo những thể loại quái dị của hỏa ngục, nơi sự tỉnh thức 

của mình bị nhốt chặt. 

Nếu một người chưa diệt trừ được những khởi tâm đen 

tối, những lầm lạc méo mó của bản thân, chắc chắn rằng tận 

nơi sâu thẳm nhất, người đó rồi sẽ tiếp tục trở thành một thứ 

gì đó không nên tồn tại, một dị dạng, hay một vật kinh tởm. 

Tồi tệ nhất của tất cả điều này là vật kinh tởm không nhận 

ra tính kinh tởm của chính bản thân nó; nó tự cho rằng nó là 

người tốt đẹp, đích đáng, đến nỗi nó phàn nàn vì sự thiếu 

hiểu biết của người khác, than vãn vì người xung quanh 

không biết ơn nó, nói rằng họ không hiểu nó, khóc khi khẳng 

định rằng họ nợ nó, rằng họ đã trả nợ bằng tiền đen, v.v., v.v., 

v.v. 

Giác quan tự quan sát nội tâm cho phép chúng ta trực tiếp 

thực chứng công việc bí mật chúng ta làm để phân rã cái Tôi 

này hoặc cái Tôi kia (khiếm khuyết tâm lý nào đó) trong một 

thời điểm nhất định. Có lẽ chúng ta đã phát hiện ra nó trong 

những hoàn cảnh khó khăn khi chúng ta ít ngờ tới. 

Bạn đã bao giờ suy nghĩ về cái gì làm bạn vui lòng hay khó 

chịu nhất? Bạn đã bao giờ suy ngẫm về những động cơ bí mật 

trong các hành động của mình? Vì sao bạn muốn có nhà đẹp? 

Vì sao bạn muốn có xe ô-tô phiên bản mới nhất? Vì sao bạn 

luôn luôn muốn ăn mặc thời trang mới nhất? Vì sao bạn tham 

vọng trở thành người không tham lam? Tại một thời điểm 

nào đó, cái gì làm bạn cảm thấy mình đã bị xúc phạm? Điều 
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gì tâng bốc bạn nhất trong ngày hôm qua? Vì sao có lúc nào 

đó bạn cảm thấy mình hơn người nọ người kia? Đã bao giờ 

bạn cảm thấy mình hơn người khác? Vì sao bạn kiêu ngạo khi 

kể về những vinh quang của mình? Sao bạn không thể im 

mồm khi nghe chuyện ngồi lê đôi mách? Phải chăng bạn đã 

nhận ly rượu vì phép lịch sự? Bạn đã nhận lời hút thuốc kể 

cả khi không có thói xấu đó, lẽ nào do quan niệm về người có 

giáo dục hay về sự nam tính? Bạn có chắc chắn rằng bạn đã 

thành thật trong cuộc nói chuyện đó không? Và khi bạn biện 

hộ cho bản thân, khi bạn khoác lác, khi bạn kể về chiến thắng 

của mình, hay khi thuật lại tới lui về những lời trước đây bạn 

đã nói với người khác, bạn có hiểu rằng mình đang tự đắc 

không? 

Ngoài việc cho phép bạn thấy rõ cái Tôi bạn đang làm tan 

rã, giác quan tự quan sát nội tâm cũng cho phép bạn nhìn 

thấy những kết quả rõ ràng và cụ thể của công việc nội tại 

bạn đang làm. 

Ban đầu, các khởi tâm đen tối, những thành phần dị dạng 

tâm lý nhục nhã trong nhân cách của bạn, xấu xí và quái dị 

hơn những con quái vật khủng khiếp nhất tồn tại tận nơi đáy 

biển hay trong những khu rừng sâu thẳm nhất trái đất. Khi 

việc rèn luyện bản thân có nhiều tiến triển, bạn sẽ có thể thực 

chứng thông qua giác quan tự quan sát nội tại rằng những 

thứ ghê tởm đó đang giảm dần, và ngày càng nhỏ đi… 

Thật thú vị khi biết rằng, lúc mất dần kích thước, giảm dần 

số lượng và cũng dần dần nhỏ đi, những thể loại thú tính càng 

ngày càng đẹp hơn; chúng từ từ chuyển sang hình dáng trẻ 

con, rồi cuối cùng tan rã thành cát bụi vũ trụ; khi đó, cái Tính 

chất bị giam giữ lâu nay được thả tự do, giải phóng và thức 

tỉnh. 
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Chắc chắn rằng tâm trí không thể thay đổi bản chất của 

một khiếm khuyết tâm lý; với sự hiểu biết rõ ràng chúng ta 

có thể đặt tên này tên kia cho khiếm khuyết nhằm biện hộ 

cho nó từ cấp độ này sang cấp độ khác, v.v., nhưng tự nó lại 

không có khả năng tiêu diệt, tan rã. 

Chúng ta cần gấp một sức mạnh rực lửa vượt trội hơn so 

với tâm trí, một sức mạnh có khả năng tự khử khiếm khuyết 

tâm lý thành cát bụi vũ trụ. 

Thật may mắn, sức mạnh xà tính đó tồn tại bên trong 

chúng ta, ngọn lửa kỳ diệu mà các nhà phép luyện kim thời 

trung cổ đặt tên bí ẩn là Stella Maris. [Sức mạnh đó chính là] 

Đức Trinh Nữ của Biển Cả, Azoe trong khoa học của Hermes, 

và Tonantzin của Mexico ở thời đại Aztec. Quả thứ sinh đó 

của Bản thể chúng ta, Đức Chúa Mẹ nội tại của chúng ta, luôn 

được tượng trưng bởi Con Rắn Thiêng Liêng của những Đại 

Giáo Pháp Bí Ẩn. 

Sau khi đã quan sát và hiểu sâu sắc khiếm khuyết tâm lý 

này hay kia (hiện thân của cái Tôi nào đó), nếu chúng ta cầu 

xin Đức Mẹ Vũ trụ của mình – bởi mỗi chúng ta đều có một 

Đức Mẹ riêng – làm tan rã, khử thành cát bụi vũ trụ cái khiếm 

khuyết đó, cái Tôi đối tượng trong việc rèn luyện nội tại của 

chúng ta; chắc chắn rằng nó sẽ giảm dần về lượng và từ từ bị 

nghiền nát. 
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Nữ thần Đurga giết ác quỷ Asura Mahishasura (Đạo Bà La 

Môn) – Bức Tranh Tường ở Đền thờ Pashupatinath, Nepal 

Đương nhiên, tất cả điều này hàm ý rằng việc rèn luyện đó 

phải liên tiếp theo chiều sâu, liên tục không ngừng, bởi không 

có cái Tôi nào có thể bị tan rã ngay lập tức. Giác quan tự quan 

sát nội tại sẽ có thể thấy quá trình tiến bộ của công việc đó, 

công việc liên quan đến thứ ghê tởm mà chúng ta thực sự 

muốn làm tan rã. 

Stella Maris, mặc dù có thể quý độc giả sẽ không tin, lại là 

dấu ấn tinh tú trong tiềm năng tính dục của con người. 

Hiển nhiên, Stella Maris có sức mạnh hiệu quả trong việc 

làm tan rã những vật dị dạng mà chúng ta mang theo trong 

tâm lý nội tại. 

Vụ chém đầu của Giăng Báp tít khiến chúng ta phải suy 

ngẫm; chúng ta không thể thay đổi triệt để nếu trước đó chưa 

từng trải qua sự chém đầu. 
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Tranh: Salome với Đầu của Giăng Baptit bởi Caravaggio, 1610 

Bản thể thứ sinh của chúng ta, Tonantzin, Stella Maris, 

như sức mạnh điện tính [3] chưa được toàn bộ nhân loại biết 

đến, nằm tiềm tàng trong sâu thẳm chúng ta, có sức mạnh bề 

ngoài cho phép chém đầu bất kỳ cái Tôi nào, trước lần cuối 

cùng nó tan rã. 

[3] Từ tính / điện tính: khóa học bí truyền phương tây hay dùng 

từ này để chỉ năng lực âm và dương. Năng lực từ tính chỉ lực âm 

và điện tính là lực dương. 

Stella Maris là ngọn lửa triết học [4], nằm tiềm tàng trong 

tất cả vật chất hữu cơ và vô cơ. 

[4] Ngày xưa, từ “triết học” (tiếng Anh: Philosophy) chỉ một 

con đường tu tập huyền bí, bao gồm thực hành thiền và khí công. 
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Những xung lực tâm lý có thể kích hoạt sự hoạt động 

mãnh liệt của ngọn lửa đó, sau đó việc chém đầu có thể xảy 

ra. 

Một số cái Tôi sẽ bị chém đầu ở giai đoạn đầu của việc rèn 

luyện tâm lý, một số cái Tôi khác ở giai đoạn giữa, và những 

cái Tôi còn lại ở giai đoạn cuối. Stella Maris, với năng lực tính 

dục hỏa tính, có đầy đủ ý thức về công việc phải làm và việc 

chém đầu sẽ được thực hiện đúng lúc, tại thời điểm thích 

hợp. 

Khi chưa hoàn thiện việc tan rã tất cả vật kinh tởm tâm lý 

này, tất cả vật dâm dật, tất cả sự đáng nguyền rủa: sự trộm 

cắp, sự ghen tị, sự ngoại tình bí mật hay công khai, sự tham 

tiền hay tham phép thần thông, v.v., kể cả khi chúng ta tin 

rằng mình là người có vinh dự, là người luôn giữ lời hứa, 

thành thật, lịch sự, bác ái, nội tâm tốt đẹp, v.v., hiển nhiên 

rằng chúng ta sẽ trở nên không hơn gì những mồ mả được 

quét vôi trắng, bên ngoài đẹp, nhưng bên trong đầy thối rữa 

và ghê tởm. [5] 

[5] Mồ mả được quét vôi trắng: “Khốn cho các ngươi, những 

thầy dạy giáo luật và những người Pha-ri-si, những kẻ đạo đức giả! 

Vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng; bên ngoài trông đẹp đẽ 

nhưng bên trong chứa đầy xương người và mọi thứ nhớp nhúa.” 

(Ma-thi-ơ 23:27 – Kinh Thánh) 

Sự uyên bác mọt sách, trí tuệ ngụy tạo, kiến thức toàn thể 

về những kinh sách thiêng liêng, dù thuộc về phương Đông 

hay phương Tây, từ Nam hay Bắc, huyền thuật giả, đạo bí 

truyền giả, niềm tin tuyệt đối rằng mình đã nghiên cứu đủ tốt 

rồi, việc tin tuyệt đối vào chủ nghĩa bè phái không khoan 

nhượng, v.v., không có lợi ích gì cả, vì trong thực tế, chúng ta 

đang phớt lờ những thứ vẫn còn tồn tại tận trong sâu thẳm, 
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các khởi tâm đen tối, những điều đáng nguyền rủa, và những 

vật quái dị đang nấp đằng sau khuôn mặt xinh đẹp, sau vẻ bề 

ngoài khả kính, ở dưới lớp y phục thánh nhân của một kẻ 

quyền chức thiêng liêng, v.v. 

Chúng ta cần phải thành thật với bản thân, hỏi chính mình 

muốn cái gì? Có phải chúng ta chỉ đến với giáo pháp Gnosis 

vì sự tò mò không? Nếu không thực sự muốn trải qua sự 

chém đầu thì chúng ta đang tự lừa dối bản thân mình, chúng 

ta đang bảo vệ sự thối rữa của mình, chúng ta đang theo 

chiều hướng đạo đức giả. 

Trong những trường phái khả kính nhất của trí tuệ bí 

truyền và huyền thuật, có những người thành thật nhưng 

nhầm lẫn, họ rất muốn giác ngộ, nhưng họ không dâng mình 

cho sự tan rã của những thứ kinh tởm nội tại. 

Nhiều người cho rằng thông qua các ý định tốt, con người 

có thể đạt được sự thánh hóa. Rõ ràng rằng nếu chúng ta 

không rèn luyện mãnh liệt với những cái Tôi mà mình mang 

theo trong nội tại, chúng sẽ tiếp tục tồn tại tận nơi sâu thẳm 

của vẻ bề ngoài đạo đức và lối hành xử tốt đẹp. 

Đã đến lúc chúng ta phải biết rằng mình là những ác nhân 

được ngụy trang bởi tấm áo dài của thánh nhân, là những con 

chó sói đội lốt con chiên, là những kẻ ăn thịt người mặc áo 

hiệp sĩ, là tên đao phủ trốn sau cây thánh giá thiêng liêng, v.v. 

Dù chúng ta trông rất oai nghiêm trong đền thờ hay trong 

giảng đường của ánh sáng và hòa thanh, dù các bạn xung 

quanh thấy chúng ta rất thanh bình và ngọt ngào, dù chúng 

ta có bề ngoài rất tôn kính và khiêm nhường, nhưng nơi sâu 

thẳm nội tâm chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại các dị vật kinh tởm 

của hỏa ngục và tất cả các thứ quái dị của chiến tranh. 
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Trong Tâm lý học Cho Sự Chuyển Hóa Triệt Để, chúng ta 

thấy rõ sự cần thiết phải thay đổi triệt để, và việc này chỉ có 

thể thực hiện được khi chúng ta tuyên chiến với bản thân 

mình cho đến chết, một cuộc chiến thảm khốc và không 

khoan nhượng. 

Chắc chắn rằng không ai trong chúng ta có giá trị gì cả; mỗi 

chúng ta là một sự ô nhục của Trái Đất, một thể loại bỉ ổi. 

May mắn thay, Giăng Báp tít đã dạy chúng ta Con đường 

Bí ẩn: chết trong chính mình nhờ chém đầu tâm lý. 

Trích dẫn liên quan 

“Mỗi người cần phải làm tan rã các cái Tôi tốt và họ cũng 

cần phải làm tan rã các cái Tôi xấu. Người ta cần phải làm tan 

rã những cái tôi hữu ích, và những cái vô dụng. 

Một ngày nọ, một người bạn của tôi có một nhà máy sản 

xuất quần ở đất nước El Salvador đã hỏi tôi: ‘Thưa thầy, nếu 

tôi làm tan rã cái tôi hữu ích làm quần trong nhà máy của tôi, 

thì ai sẽ làm quần trong nhà máy? Tôi sẽ phá sản, nhà máy của 

tôi sẽ đóng cửa.’ 

Đừng lo lắng, tôi đã nói với bạn tôi. Nếu bạn làm tan rã cái 

Tôi làm quần trong nhà máy của bạn, một phần của Bản thể 

bạn tương ứng với điều đó và khéo léo trong tất cả các loại 

hình nghệ thuật sẽ thay thế cái Tôi đó và sẽ đảm nhận công 

việc làm quần của bạn. Và anh ấy sẽ làm cho chiếc quần tốt 

hơn, thực sự. Thế là bạn tôi hài lòng và tiếp tục con đường 

rèn luyện bản thân. 

Cái Tôi tốt biết thực hiện những việc tốt; chúng làm việc 

tốt, nhưng chúng không biết cách làm việc tốt. Chúng làm 

điều tốt kể cả khi chúng không nên làm điều đó. Chúng bố thí 

cho một người hút cần sa. Để hắn ta có thể đi mua thêm cần 

sa. Chúng bố thí cho một người say rượu để anh ta có thể tiếp 
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tục say. Chúng thậm chí còn bố thí cho một người giàu yêu 

cầu bố thí, và những thứ như thế. Vì vậy, cái Tôi tốt không 

biết cách làm việc tốt. […] 

Cuối cùng, cái mà chúng ta gọi là tốt là gì? Chúng ta hãy 

nhận thức về cái mà chúng ta gọi là thiện và ác. Tốt là khi ở 

vị trí thích hợp của nó. Cái ác là cái nằm ngoài vị trí thích hợp 

của nó. Ví dụ, lửa trong bếp là tốt, đúng không? Nhưng còn 

ngọn lửa đốt cháy màn cửa, hoặc thiêu sống chúng ta: bạn 

muốn nó như thế nào? Bạn có muốn trở thành ngọn đuốc rực 

lửa? Tôi tin rằng bạn sẽ không muốn. 

Bây giờ chúng ta hãy xem nước. Ở đây nước trong cốc này 

là tốt. Ngay cả nước trong nhà bếp để rửa chén và cốc cũng 

tốt. Nước đài phun nước nhỏ là tốt. Nhưng còn khi nước tràn 

ngập tất cả các phòng của ngôi nhà này? Nó sẽ rất tệ phải 

không? Vì vậy, tốt là tất cả mọi thứ ở vị trí của nó và xấu là 

tất cả mọi thứ nằm ngoài vị trí của nó. Một đức tính, thánh 

thiện như nó có thể, nhưng nếu nó ra khỏi vị trí của nó, thì 

nó trở thành xấu xa.” 

- Samael Aun Weor, Trích từ một bài giảng về cái Tôi 
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CHƯƠNG 30 – TRỌNG TÂM CỐ ĐỊNH 

 

Chừng nào không có tính tự chủ đích thực thì các mục tiêu 

của chúng ta không thể duy trì liên tục. 

Nếu không có sự tự chủ tâm lý, nếu tồn tại nhiều con 

người trong mỗi chúng ta, nếu không có ai chịu trách nhiệm, 

thì sẽ quá vô lý khi yêu cầu một người duy trì liên tục các mục 

tiêu. 

Chúng ta biết rõ rằng trong một người có nhiều người cư 

trú, vì thế cho nên chúng ta không thực sự có tính trách 

nhiệm đầy đủ. 

Lời khẳng định của một cái Tôi nhất định tại một thời 

điểm nào đó không đáng tin tưởng chút nào vì thực tế cụ thể 

là một cái Tôi khác có thể khẳng định hoàn toàn trái ngược 

tại một lúc khác. 

Tồi tệ nhất của tất cả điều này là nhiều người nghĩ rằng họ 

có tính trách nhiệm đạo đức, và họ tự lừa dối bản thân khi 

khẳng định rằng họ lúc nào cũng thế. 

Một số người vào một lúc nào đó trong đời đến với giáo 

pháp Gnosis, họ tỏa sáng với sức mạnh của sự khao khát, họ 

tu tập rất nhiệt tình, đến nỗi họ thề nguyện dành toàn bộ cuộc 

đời cho việc này. 

Chắc chắn rằng tất cả các anh em trong Phong trào của 

chúng ta cũng sẽ ngưỡng mộ lòng nhiệt tình như thế. 

Một người không thể tránh khỏi cảm giác rất hài lòng khi 

nghe nói về những người như thế này, tận tụy và thành thật 

một cách dứt khoát. 



172 

 

Tuy nhiên, khung cảnh thiên đàng thơ mộng đó không kéo 

dài quá lâu. Một ngày nào đó, vì lý do này hoặc lý do kia, đích 

đáng hay không đích đáng, đơn giản hay phức tạp, người đó 

sẽ xin từ chức khỏi Gnosis; sau đó anh ta từ bỏ công việc và 

dừng việc sửa chữa sai lầm của mình lại, hoặc anh ta gia nhập 

một tổ chức thần bí khác để biện minh cho bản thân và nghĩ 

rằng bây giờ mình đang làm tốt hơn. 

Tất cả việc đến và đi này, việc không ngừng thay đổi 

trường phái, giáo phái và tôn giáo đều do sự đa dạng của 

những cái Tôi đang tranh đấu để giành uy quyền trong nội 

tâm của chúng ta. 

Vì mỗi cái Tôi có tiêu chí riêng, tâm trí riêng, ý tưởng riêng 

của nó nên sự thay đổi ý tưởng này, việc liên tục đổi tổ chức 

[tâm linh học] như một con bướm nhảy từ hoa này sang hoa 

kia, từ lý tưởng này đến lý tưởng kia, cũng chỉ là bình thường. 

Bản thân con người chỉ là máy móc, sẵn lòng làm phương 

tiện cho cái Tôi này cũng như cái Tôi kia. 

Một số cái Tôi huyền bí tự lừa dối chính mình; sau khi đã 

bỏ giáo phái này hay giáo phái kia họ lại nghĩ mình là Vị Thần, 

tỏa sáng như ngọn đèn ngớ ngẩn trước khi họ biến mất. 

Có người xuất hiện trong công việc huyền bí trong chốc lát 

và sau đó, khi một cái Tôi khác can thiệp vào, họ hoàn toàn 

bỏ giáo pháp này và để cho cuộc sống nuốt chửng mình. 

Chừng nào còn cái Tôi đa nguyên trong chúng ta, một 

trọng tâm cố định không thể tồn tại. 

Hiển nhiên rằng, nếu không tranh đấu với cuộc sống, 

chúng ta sẽ bị nó cắn xé. Hiếm khi thấy một học trò thật sự 

không để cho cuộc sống nuốt chửng mình. 
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Không phải ai cũng tự Giác ngộ một cách sâu sắc. Đó là 

chuyện bình thường. Chúng ta biết rằng sự Giác ngộ nội tại 

của bản thể yêu cầu chúng ta phải liên tục duy trì mục tiêu. 

Rất khó có người luôn cố định trọng tâm, nên chẳng lạ gì khi 

chúng ta hiếm khi thấy một người đạt tới sự Giác ngộ nội tại 

uyên thâm. 

Thường thì ban đầu người ta sẽ rất nhiệt tình với công 

việc huyền bí và sau đó sẽ từ bỏ nó; sẽ khác lạ nếu có người 

chưa từng từ bỏ việc rèn luyện đó trên suốt con đường đi đến 

mục tiêu. 

Vừa nhân danh chân lý vừa chắc chắn, chúng ta khẳng 

định rằng Mặt trời [1] đang thực hiện một thí nghiệm rất 

phức tạp và vô cùng khó nhằn. 

[1] “Mặt trời” ở đây chỉ một thể phi vật chất được thầy Samael 

gọi là “Mặt trời ở đằng sau mặt trời” hay là “Mặt trời Tâm linh”. 

Hãy tham khảo trang định nghĩa của Ain Soph Aur 

Bên trong loài thú vật trí năng, bị gọi nhầm là con người, 

tồn tại những hạt giống có thể biến đổi thành Con người 

Dương tính [2] khi được phát triển đúng cách. 

[2] Con người Dương tính: là Dương thân, chỉ có thể được sinh 

ra bằng phép luyện kim, tức là phép khí công tình dục.  Dương thân 

tồn tại từ kiếp này sang kiếp khác, ngay cả khi cơ thể vật chất đã 

mất đi.  Bởi vậy mà có một số thầy tuy sống độc thân nhưng vẫn có 

dương thân do đã được tạo ra bằng phép tình dục từ kiếp trước. 

Những người chưa xây dựng được dương thân, mặc dù có là thầy 

lớn hay là thiền sư thì vẫn không thể thoát được ra khỏi luân hồi.  

Những người này sẽ phải đầu thai lại trong kiếp sau để tập khí công 

tình dục và tạo dương thân. 

https://gnosis.vn/2018/09/05/ain-soph-aur/
https://gnosis.vn/2017/03/24/thu-vat-tri-nang/
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Tuy nhiên, vẫn cần phải làm rõ rằng những hạt giống đó 

không chắc chắn sẽ phát triển, thông thường chúng sẽ thoái 

hóa và bị mất đi một cách đáng tiếc. 

Dù sao, những hạt giống đã nói ở trên phải có một môi 

trường thích hợp thì mới có thể chuyển đổi chúng ta thành 

người dương tính, vì ai cũng biết rằng một hạt giống không 

thể nảy mầm trong môi trường cằn cỗi và sẽ mất đi. 

Để hạt giống thực sự của con người, lắng đọng trong các 

tuyến sinh dục của chúng ta, có thể nảy mầm, thì khả năng 

duy trì mục tiêu liên tục và một cơ thể vật chất bình thường 

là cần thiết. 

Nếu các nhà khoa học tiếp tục thực hiện những thí nghiệm 

với các tuyến nội tiết, tất cả khả năng phát triển của những 

hạt giống nói trên có thể bị mất đi. 

Mặc dù có vẻ không thể tin được, nhưng loài kiến đã trải 

qua một quá trình tương tự trong quá khứ cổ xưa trên Trái 

Đất của chúng ta. 

Người ta sẽ đầy ắp kinh ngạc khi suy tưởng về sự hoàn 

hảo của lâu đài kiến. Thật không chút nghi ngờ nào về trật tự 

kinh khủng được thiết lập trong mọi ổ kiến. 

Đối với những Điểm đạo đồ có tâm thức đủ thức tỉnh, kinh 

nghiệm thần bí của bản thân cho họ biết rằng trong các thời 

đại mà những sử gia vĩ đại nhất trên thế giới chưa bao giờ 

tưởng tượng đến, những con kiến là một loài người [3] tạo 

ra một nền văn minh rất mạnh mẽ. 

[3] những con kiến là một loài người: 

Dịch giả thấy khó tin rằng tổ tiên của các con kiến có hình dáng 

giống con người. Có lẽ thầy đang dùng từ “con người” để chỉ một 

loài không có hình dáng như người nhưng có cả ba trung tâm xử lý 



175 

 

của con người: trung tâm bản năng / sinh dục, trung tâm cảm xúc, 

và trung tâm lý trí. Độc giả cũng nên nhớ rằng các loại chúng sinh 

trên thế giới, cùng với toàn bộ cả cõi vật chất xuất phát từ các cõi 

phi vật chất. Vì thế, loài kiến này có lẽ không tồn tại bằng vật chất. 

Thầy Samael có nói nhiều hơn về lịch sử của nhân loại trong sách 

Gnostic Anthropology (chưa có bản tiếng Việt). Helena Blavatsky 

và một số tác giả khác trong Hội Thông Thiên Học (Theosophical 

Society), cũng như các đạo sư cổ trong đạo Bà Là Môn đã viết 

nhiều về chủ đề này nhưng tại thời điểm này (2019) vẫn chưa có 

nhiều tác phẩm dịch sang tiếng Việt. Hãy tìm kiếm từ khóa 

“lemuria lục địa” trên mạng để tham khảo ý kiến của những 

chuyên gia trong Hội Thông Thiên Học. 

Sau đó, những nhà độc tài của gia đình đó đã loại bỏ các 

loại giáo phái tôn giáo và loại trừ ý chí tự do vì tất cả điều đó 

hạn chế quyền lực của họ và họ đã muốn trở thành những kẻ 

độc tài theo ý nghĩa trọn vẹn nhất. 

Trong những hoàn cảnh đó, các sáng kiến tự chủ và quyền 

tôn giáo bị loại bỏ, thú vật trí năng đã rơi vào con đường suy 

tàn và thoái hóa. 

Bên cạnh các việc này, họ đã thực hiện thêm các thí 

nghiệm khoa học như: cấy ghép nội tạng và tuyến, xét 

nghiệm nội tiết tố, v.v., kết quả là các sinh vật đó nhỏ dần và 

thay đổi hình thái cho đến khi chúng biến thành kiến như 

chúng ta biết bây giờ. 

Toàn bộ nền văn minh đó, tất cả những phong trào liên 

quan đến trật tự xã hội đều trở nên máy móc và được cha mẹ 

truyền cho con cái; ngày nay, chúng ta đầy ắp kinh ngạc khi 

nhìn thấy loài kiến, và mình chỉ có thể than thở đó là vì chúng 

thiếu thông minh. 

Nếu chúng ta không tự rèn luyện bản thân mình, chúng ta 

sẽ suy tàn và thoái hóa một cách khủng khiếp. 
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Chắc chắn rằng thí nghiệm mà Mặt trời đang làm trong 

phòng thí nghiệm của Thiên Nhiên, không những khó khăn 

mà hơn thế nữa, nó hiếm khi ra kết quả. 

[Mặt trời] chỉ có thể tạo ra Con người Dương tính khi có 

sự hợp tác thực sự của mỗi người. 

Việc tạo ra Con người Dương tính là không thể nếu chúng 

ta không thiết lập trước một trọng tâm cố định nơi nội tâm. 

Làm thế nào để duy trì mục tiêu liên tục nếu chúng ta 

không thiết lập một trọng tâm cố định trong tâm trí mình? 

Chắc chắn rằng, mọi chủng tộc do Mặt trời tạo ra trong Tự 

nhiên không có mục tiêu nào khác hơn là phục vụ lợi ích cho 

việc tạo ra Con người Dương tính và tham gia vào thí nghiệm 

của Mặt trời. 

Nếu thí nghiệm của Mặt trời thất bại, nó sẽ mất toàn bộ 

hứng thú đối với chủng tộc đó, và thực tế thì chủng tộc đó sẽ 

bị lên án, hủy diệt và suy tàn. 

Các chủng tộc đã tồn tại trên bề mặt Trái đất đều phục vụ 

cho thí nghiệm của Mặt trời. Từ mỗi chủng tộc, Mặt trời đã 

đạt được một số thành tựu, gặt hái được những nhóm nhỏ 

các Con người Dương tính. 

Khi một chủng tộc đã đơm hoa kết trái xong, nó dần dần 

biến mất hoặc suy đồi trong bạo lực qua các thảm họa lớn. 

Việc tạo ra Con người Dương tính là có thể nếu chúng ta 

tranh đấu để thoát khỏi các lực lượng âm tính. Không nghi 

ngờ rằng tất cả cái Tôi mà chúng ta mang theo trong tâm trí 

hoàn toàn thuộc loại âm tính. 
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Không có cách nào để giải phóng bản thân khỏi lực lượng 

âm tính nếu chúng ta không thiết lập trước một trọng tâm cố 

định ngay trong chính mình. 

Làm sao chúng ta có thể làm tan rã toàn bộ cái Tôi đa 

nguyên nếu chúng ta không có khả năng duy trì mục tiêu liên 

tục? Làm sao chúng ta có thể duy trì mục tiêu liên tục khi 

chưa thiết lập một trọng tâm cố định trong tâm trí? 

Thay vì trở nên độc lập với ảnh hưởng âm tính, những 

chủng tộc hiện nay lại không còn quan tâm tới trí tuệ dương 

tính, chắc chắn rằng họ đã kết án chính mình phải chịu sự suy 

tàn và thoái hóa. 

Không ai có thể phát triển thành con người đích thực nhờ 

sự tiến hóa máy móc. Chúng ta biết rõ rằng tiến hóa và chị 

em sinh đôi của nó: suy thoái, đơn giản là hai quy luật cấu 

thành nên guồng máy hoạt động của toàn bộ Tự nhiên. Mỗi 

người sẽ tiến hóa đến một đỉnh cụ thể nhất định, sau đó bắt 

đầu tiến trình thoái hóa; mỗi bước đi lên đều có một bước đi 

xuống theo sau và ngược lại cũng thế. 

 

Ảnh minh hoạ từ sách Man’s Place in Nature bởi Thomas 

Henry Huxley, 1863 
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Chúng ta chỉ là những cỗ máy bị điều khiển bởi những cái 

Tôi khác nhau. Chúng ta phục vụ cho kinh tế [năng lượng] 

của Tự nhiên, chúng ta không có một sự tự chủ nhất định, 

mặc dù nhiều học trò tu tập huyền học và các nhà huyền bí 

giả tưởng nhầm như thế. 

Chúng ta cần phải thay đổi. Việc này là cấp bách tối thượng 

để những hạt giống Con người đơm hoa kết trái. 

Chỉ bằng việc tự rèn luyện bản thân cùng với việc duy trì 

mục tiêu liên tục và nhận thức trọn vẹn về trách nhiệm đạo 

đức, chúng ta mới có thể cải hóa bản thân thành Con người 

Dương tính. Điều này ngụ ý rằng chúng ta phải dâng hiến 

toàn bộ cuộc đời mình cho công việc rèn luyện bản thân trên 

con đường huyền học. 

Những ai mong muốn đạt tới trạng thái dương tính nhờ 

sự tiến hóa máy móc, đang tự lừa dối bản thân mình, và thực 

tế là họ đang kết án chính mình phải chịu sự suy tàn và thoái 

hóa. 

Trong khi tu tập huyền học, chúng ta phải kiên định, 

không để bản thân thiếu vững vàng. Những người dễ lung lạc 

như gió đổi chiều; những người rèn luyện tâm trí hôm nay, 

ngày mai lại để cuộc sống nuốt chửng; những người tìm lý do 

để thoái thác và biện minh cho sự từ bỏ công việc tu tập, sẽ 

bị suy đồi và thoái hóa. 

Một số người trì hoãn việc tu sửa bản thân, họ để việc đó 

qua ngày mai trong khi lo cải thiện tình hình kinh tế của 

mình, mà không chú ý rằng thí nghiệm Mặt trời là một thứ 

rất khác với tiêu chí cá nhân và các dự án thông thường trong 

đời họ. 
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Việc chuyển đổi thành Con người Dương tính thật chẳng 

dễ dàng khi chúng ta mang theo Mặt trăng trong nội tâm (Ego 

là âm tính). 

Trái đất có hai mặt trăng; mặt trăng thứ hai được gọi là 

Lilith [4], nó ở xa hơn một chút so với mặt trăng trắng. 

[4] Lilith – Hiện tại (2019), thiên văn học chưa công nhận rằng 

trái đất có mặt trăng thứ hai. Tuy nhiên, có một hành tinh nhỏ trong 

hệ Mặt trời của chúng ta với quỹ đạo gần trái đất. Một số nhà huyền 

học cho rằng hành tinh này, được các nhà thiên văn học gọi bằng 

Cruithne, chính là Lilith. Quỹ đạo của Cruithne có lúc gần trái đất 

và có lúc xa bằng Sao Hỏa. Ở điểm gần nhất, Cruithne xa hơn mặt 

trăng và gần hơn Sao Hỏa và Sao Kim.  

(tham khảo: https://en.wikipedia.org/wiki/3753_Cruithne) 

Trong truyền thống Do Thái huyền bí, Lilith là thiên thần sa ngã 

có ảnh hưởng xấu đến tâm trí của nhân loại, đặc biệt là sự thoái 

hóa của văn hóa tính dục. 

Các nhà thiên văn học thường thấy Lilith như một dấu 

chấm vì nó có kích thước rất nhỏ. Nó là Mặt trăng đen. 

Các lực lượng nham hiểm nhất của Ego đến Trái Đất từ 

Lilith, chúng là nguồn gốc của tâm lý vô nhân đạo và thú tính. 

Các tội ác trên báo Prensa Roja [5], những vụ ám sát quái 

dị nhất trong lịch sử, những tội ác không thể tưởng tượng 

được, v.v., v.v., v.v., là do các làn sóng rung động của Lilith. 

[5] Prensa Roja (tiếng Việt: Báo Đỏ) là tên một tờ báo được 

xuất bản ở Mexico D. F. năm 1955-1956, chuyên viết về các vụ ám 

sát kinh khủng nhất. (Ở link này có một trang web lưu ảnh từ báo 

Presna Roja ngày xưa: https://willstraw.com/mexico-prensa-

roja-1955-1956/#jp-carousel-438 ) 

https://en.wikipedia.org/wiki/3753_Cruithne
https://willstraw.com/mexico-prensa-roja-1955-1956/#jp-carousel-438
https://willstraw.com/mexico-prensa-roja-1955-1956/#jp-carousel-438
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Sự tác động âm tính kép dưới dạng Ego được mỗi người 

mang theo trong nội tại, đang biến cuộc sống chúng ta thành 

một sự thất bại thực sự. 

Nếu chúng ta không thấy được sự khẩn cấp của việc dành 

toàn bộ cuộc đời mình cho công việc rèn luyện bản thân, với 

mục đích giải phóng chính mình khỏi lực lượng âm tính kép, 

chúng ta sẽ bị Mặt trăng nuốt chửng. Chúng ta sẽ ngày càng 

suy tàn và thoái hóa trong những trạng thái được gọi là vô 

minh và vô thức. 

Phần quan trọng nhất của toàn bộ việc này là chúng ta 

không sở hữu sự tự chủ thực sự. Nếu chúng ta có một trọng 

tâm cố định, chúng ta sẽ thực sự rèn luyện bản thân một cách 

nghiêm túc đến khi đạt được trạng thái dương tính. 

Có rất nhiều cách để viện cớ trong những vấn đề này, có 

rất nhiều lý do để thoái thác, bởi có quá nhiều thứ hấp dẫn 

đang mê hoặc chúng ta, cũng vì chúng mà trên thực tế chúng 

ta gần như không thể hiểu được tính khẩn cấp của việc rèn 

luyện bí truyền này. 

Tuy nhiên, phần nho nhỏ của tự do ý chí mà chúng ta có 

[6] cùng Giáo lý Gnosis hướng tới việc rèn luyện thực tế, đang 

cung cấp cho chúng ta một nền tảng cho các mục tiêu cao quý 

liên quan đến thí nghiệm của Mặt trời. 

[6] phần nho nhỏ của tự do ý chí: Ở nhiều sách khác thầy 

Samael nói rằng con người thông thường có 97% tâm thức bị giam 

hãm trong ego; chỉ còn 3% tâm thức tự do. 

Tâm trí chập chờn không hiểu những gì chúng ta đang nói 

ở đây; nó đọc chương này và quên ngay; sau đó lại đến một 

cuốn sách khác, và một cuốn khác nữa, cho đến khi chúng ta 

kết thúc bằng cách giao kết chính mình với bất kỳ tổ chức nào 

bán cho chúng ta hộ chiếu lên thiên đàng, nói với chúng ta 
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một cách lạc quan hơn, và đảm bảo cho chúng ta những tiện 

nghi ở thế giới bên kia [sau khi chết]. 

Con người là thế; chỉ như những con rối bị điều khiển bởi 

các sợi dây vô hình; như những kẻ bù nhìn máy móc cứ thay 

đổi ý tưởng xoành xoạch như gió đổi chiều (tiếng Anh: 

weathercocky ideas) và không có khả năng duy trì mục tiêu 

liên tục. 
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CHƯƠNG 31 – RÈN LUYỆN HUYỀN HỌC 

THEO TRƯỜNG PHÁI GNOSIS 

 

Học Gnosis và áp dụng các ý tưởng trong sách này là khẩn 

cấp cho việc rèn luyện bản thân một cách nghiêm túc. 

Tuy nhiên, chúng ta không thể rèn luyện bản thân với mục 

đích làm tan rã một cái Tôi nào đó nếu chúng ta chưa quan 

sát nó. 

Việc quan sát bản thân sẽ mở đường cho ánh sáng chiếu 

xuyên vào tâm thức chúng ta. 

Cái Tôi nào cũng tự biểu hiện trong đầu theo kiểu này, rồi 

trong tim theo kiểu khác, và trong trung tâm sinh dục lại theo 

một kiểu khác nữa. 

Chúng ta cần quan sát cái Tôi ngay chính lúc bắt được nó. 

Việc nhìn nhận nó trong mỗi một trong ba trung tâm xử lý đó 

là rất cấp thiết. 

Trong quan hệ với mọi người, nếu biết duy trì tâm tỉnh táo 

và cảnh giác như lính canh thời chiến, thì chúng ta sẽ tự khám 

phá ra chính bản thân mình. 

Bạn có nhớ thời điểm người ta làm tổn thương danh dự 

của bạn? Tổn thương cái Tâm kiêu ngạo của bạn? Trở ngại 

lớn nhất trong ngày của bạn là gì? Vì sao bạn đã gặp trở ngại 

đó? Nguyên nhân bí ẩn của nó là gì? Hãy tìm hiểu việc này, 

hãy quan sát đầu óc, trái tim, và trung tâm sinh dục của 

mình… 
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Cuộc sống thực tế là một trường học tuyệt vời. Thông qua 

giao tiếp, chúng ta có thể phát hiện ra những cái Tôi mà bản 

thân mình đang mang theo trong nội tâm. 

Bất kỳ trở ngại hay sự cố nào đều có thể giúp chúng ta phát 

hiện ra một cái Tôi thông qua sự tự quan sát thấu suốt, cho 

dù đó là cái Tôi của tự ái, ghen tị, đố kỵ, tức giận, tham lam, 

nghi ngờ, vu khống, hay dục vọng, v.v., v.v., v.v. 

Chúng ta cần biết chính mình trước khi có thể hiểu người 

khác. Việc luyện tập để hiểu các quan điểm của người khác là 

rất khẩn cấp. 

Nếu đặt mình vào vị trí của người khác, chúng ta sẽ phát 

hiện ra rằng những khiếm khuyết tâm lý của họ mà mình 

đang trách lại có đầy đủ trong nội tại của chúng ta. 

Tình thương dành cho mọi người là điều không thể thiếu. 

Tuy nhiên, chúng ta không thể thương người khác nếu trước 

đó không học cách đặt mình vào vị trí của họ trong quá trình 

rèn luyện huyền học. 

Sự tàn nhẫn sẽ tiếp tục tồn tại mãi trên mặt đất nếu chúng 

ta chưa học cách đặt mình vào vị trí của người khác. 

Hơn nữa, nếu một người không đủ dũng cảm để nhìn thấu 

bản thân, thì làm sao người ấy có thể đặt mình vào vị trí của 

người khác? 

Vì sao chúng ta chỉ nhìn thấy mặt xấu của người khác? 

Sự ác cảm máy móc đối với một người mà chúng ta mới 

gặp lần đầu cho thấy rằng chúng ta không biết đặt mình vào 

vị trí của người khác, rằng chúng ta không thương yêu người 

ta, rằng Tâm thức của chúng ta đang ngủ quá sâu. 
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Có phải chúng ta ghét một người nào đó không? Vì sao lại 

thế? Lẽ nào vì anh ấy nghiện rượu bia? Chúng ta hãy cùng 

quan sát… Chúng ta có chắc rằng mình là người có đạo đức? 

Chúng ta có chắc rằng mình không có cái Tôi của người 

nghiện rượu trong tâm? 

Khi nào thấy một người nghiện rượu đang làm trò hề, tốt 

nhất là chúng ta nói: “Đó là tôi kìa. Tôi đang làm cái trò hề gì 

thế kia…” 

 

Khi nào thấy một người nghiện rượu đang làm trò hề, tốt 

nhất là chúng ta nói: “Đó là tôi kìa. Tôi đang làm cái trò hề gì thế 

kia…” Tranh “The Catastrophe” – bởi Eduard von Grützner, 1892 

Bạn có phải là một người phụ nữ trung thực và có đạo đức, 

và vì thế cho nên bạn không thích một người phụ nữ nào đó, 

bạn cảm thấy ghét cô ấy? Tại sao? Bạn có chắc chắn về bản 

thân mình không? Liệu bạn có tin rằng mình không có cái Tôi 
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dục vọng trong nội tâm? Bạn có cho rằng người phụ nữ này, 

người đã bị bôi nhọ với những vụ bê bối và dâm dục, là ngoan 

cố không? Bạn có chắc rằng trong nội tại của mình không tồn 

tại sự dâm đãng và ngoan cố mà bạn thấy nơi người phụ nữ 

đó? 

Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tự quan sát thấu suốt bản thân, và 

đặt mình vào vị trí của người phụ nữ mà mình ghét trong 

trạng thái thiền sâu. 

Nhận thức được giá trị của sự Rèn luyện huyền học theo 

Gnosis là một việc khẩn cấp. Nếu trong thực tế, chúng ta khao 

khát sự thay đổi triệt để thì việc hiểu và tôn trọng sự Rèn 

luyện này là rất cần thiết. 

Việc biết cách yêu thương người xung quanh, học Gnosis 

và truyền đạt lại cho mọi người là rất cần thiết; nếu không 

chúng ta sẽ rơi vào sự vị kỷ. 

Nếu một người hiến mình cho công việc rèn luyện bản 

thân trên Con đường Huyền học nhưng không truyền đạt lại 

cho người khác, tiến độ phát triển nội tại của người ấy sẽ gặp 

nhiều khó khăn bởi thiếu tình yêu thương dành cho người 

xung quanh. 

“Người nào cho đi sẽ được nhận lại. Cho đi càng nhiều thì 

nhận lại càng nhiều hơn. Còn người nào không cho đi, thì ngay 

cả những gì đang có, rồi cũng sẽ không còn.” Đó là quy luật. 
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CHƯƠNG 32 – CẦU NGUYỆN TRONG RÈN 

LUYỆN HUYỀN HỌC 

 

Sự quan sát, phán xét và hành quyết là ba yếu tố cơ bản 

của sự tan rã [cái Tôi]. Thứ nhất: chúng ta quan sát; thứ hai: 

chúng ta phán xét; và thứ ba, chúng ta hành quyết.  

Trong chiến tranh, những gián điệp bị quan sát trước; sau 

đó họ bị phán xét; và sau cùng họ bị bắn chết.  

Trong giao tiếp có sự tự khám phá bản thân và mặc khải 

sự thật về bản thân [1]. Ai từ bỏ cuộc sống giữa nhân loại 

cũng chính là đang từ bỏ việc tự khám phá bản thân mình.  

[1] Mặc khải – (chữ Hán: 默啟) có nghĩa là mở ra cho biết một 

điều thiêng liêng mầu nhiệm trong sự tĩnh lặng mà lý trí con người 

không thể giải thích được. 

Bất kỳ sự cố nào trong đời, dù đáng hay không, chắc chắn 

có một nhân tố bên trong là nguyên nhân điều khiển chúng 

ta, là một kết tập tâm linh, hay một cái Tôi.  

Tự tìm hiểu bản thân là có thể khi chúng ta quan sát mọi 

thứ một cách tỉnh táo, tỉnh táo như thể mình đang ở trong 

hoàn cảnh mới lạ [2].  

[2] Như thể mình đang ở trong hoàn cảnh mới lạ – tiếng Anh: 

“alert novelty”. Đôi khi chúng ta chán nản với thế giới của mình, 

với nhà ở, văn phòng làm việc, v.v., cho nên khi đang ở những nơi 

quen thuộc này chúng ta không để ý đến hoàn cảnh. Tuy nhiên, khi 

chúng ta gặp hoàn cảnh mới lạ thì tâm thức tỉnh táo hơn nhiều. 

Chúng ta phải tìm cách duy trì tâm tỉnh táo ngay khi đang ở hoàn 

cảnh quen thuộc của mình. 
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Sau khi bắt quả tang một cái Tôi thì phải quan sát nó tỉ mỉ 

trong não bộ, trái tim và trung tâm sinh dục của chúng ta.  

Bất kỳ cái Tôi của dục vọng nào cũng có thể biểu hiện 

trong trái tim như tình yêu, và trong não bộ như một lý 

tưởng, nhưng khi chú ý vào trung tâm sinh dục, chúng ta sẽ 

cảm thấy một cảm xúc kích dục không thể nhầm lẫn.  

Chúng ta phải phán xét mỗi cái Tôi một cách dứt khoát. 

Chúng ta cần bắt nó ngồi trên băng ghế của bị cáo và phán 

xét nó một cách không khoan nhượng [3].  

[3] Phán xét nó một cách không khoan nhượng– Dịch giả 

cảnh báo: thái độ sân hận đối với bản thân là chướng ngại nghiêm 

trọng trên con đường tu hành. Mặc dù thầy Samael dùng ngôn ngữ 

mạnh mẽ để nhấn mạnh rằng việc diệt trừ các cái Tôi là khẩn cấp, 

chúng ta phải thực hiện pháp này với thái độ yêu thương, chứ không 

phải là sân hận. Những người tập pháp này với ý niệm rằng “Tôi 

đang tiêu diệt cái Tôi” đang mắc sai lầm. Sẽ đúng hơn nếu chúng 

ta ý niệm rằng “Tôi thả cho chính mình chết đi để thay thế ảo tưởng 

về một cái Tôi nhỏ xíu và yếu đuối bằng trải nghiệm thực sự của 

một tình yêu bao la như vũ trụ.” Trong chương này chúng ta thấy 

rõ rằng chỉ có Đức Mẹ mới có khả năng diệt trừ cái Tôi. Đức Mẹ 

chính là năng lực tình yêu của bản thể. Ở đây chúng ta cần thấu 

hiểu những cái Tôi với tình yêu, chứ không phải đánh giá, phát xét, 

lên án một cách tiêu cực, thái quá đối với những cái Tôi hay bản 

thân mình. 
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Ở phía trái của ảnh minh hoạ là nữ thần Đurga. Đurga là một 

trong vô số các hình dạng của Đức Mẹ. Sử thi Mahabharata kể rằng 

nữ thần Kali (bên phải) là hoá thân phát ra từ trán của Đức Mẹ 

Đurga. Các đầu người trong tay trái và ở vòng cổ tượng trưng cho 

các cái Tôi của chúng ta. Thần Shiva, là người phối ngẫu của Kali, 

nằm yên ở dưới chân phải của nữ thần. Mặc dù nữ thần Kali trong 

rất ghê gớm và bạo lực, bạo lực của Kali xuất phát từ tình yêu và từ 

bi của Mẹ Đurga.  

Cũng như thế, năng lực tiêu diệt các cái Tôi của chúng ta phải 

xuất phát từ tình yêu, từ bi và sự thấu hiểu, chứ không phải từ một 

thái độ tiêu cực đối với bản thân mình. 
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Bất kỳ sự trốn tránh, biện minh, hoặc thái độ chủ quan nào 

cũng phải được loại bỏ nếu chúng ta thực sự muốn có ý thức 

về cái Tôi mà chúng ta đang muốn diệt trừ khỏi tâm trí mình.  

Sự hành quyết thì khác hẳn [so với sự quan sát và sự phán 

xét]; bởi không thể diệt trừ bất kỳ cái Tôi nào nếu trước đó 

chúng ta không quan sát và phán xét nó.  

Cầu nguyện trong rèn luyện huyền học tâm linh là nền 

tảng của việc phân rã [cái Tôi]. Chúng ta cần một sức mạnh 

vượt trội tâm trí, nếu trong thực tế, chúng ta muốn làm tan 

rã một cái Tôi nào đó.  

Tâm trí không thể tự nó làm tan rã một cái Tôi nào; đây là 

điều không thể chối cãi, không thể bác bỏ được. [4]  

[4] (Ma-thi-ơ 12:22-28, Kinh Thánh) 

“Sau đó, họ mang đến cho Chúa Giê-su một người mù và câm 

do bị quỷ ám. Ngài chữa lành ông thì ông nói và thấy được. Cả 

đoàn dân kinh ngạc thốt lên: “Chẳng phải người này là Con vua 

Đa-vít sao?”. Nghe vậy, người Pha-ri-si nói: “Nếu không nhờ Bê-

ên-xê-bun, là chúa quỷ, thì ông ta không đuổi được quỷ”. Biết ý 

nghĩ của họ, ngài phán: “Nước nào chia rẽ thì tan hoang, thành 

nào hay nhà nào chia rẽ thì sẽ không vững bền. Cũng một thể ấy, 

nếu Sa-tan đuổi Sa-tan thì hắn tự chia rẽ mình. Vậy làm sao nước 

của hắn đứng vững được? Vả lại, nếu tôi nhờ Bê-ên-xê-bun để đuổi 

quỷ thì môn đồ các ông nhờ ai để đuổi chúng? Bởi vậy, môn đồ các 

ông sẽ là người xét xử các ông. Nhưng nếu tôi nhờ thần khí Đức 

Chúa Trời để đuổi quỷ thì quả thật Nước Đức Chúa Trời đã thình 

lình đến với các ông.” 

Cầu nguyện tức là nói chuyện với Thượng Đế. Chúng ta 

phải thỉnh cầu Đức Mẹ của riêng ta nếu chúng ta thực sự 

muốn làm tan rã các cái Tôi; những kẻ không yêu Mẹ, những 

đứa con vô ơn, sẽ thất bại trong việc rèn luyện bản thân.  
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Mỗi chúng ta đều có một Đức Mẹ Thần Thánh của riêng 

mình. Đức Mẹ là một phần trong Bản thể của chúng ta, là một 

sự thừa hưởng từ đó.  

Tất cả những người cổ đại tôn thờ “Đức Thánh Mẫu” nơi 

sâu thẳm nhất trong Bản thể của họ. Nguyên lý nữ tính của 

sự Bất diệt được gọi bằng: Isis, Maria, Tonantzin, Cybele, 

Rhea, Adonia, Isomberta, v.v., v.v., v.v. [5]  

[5] Tất cả nữ thần của các tôn giáo vĩ đại đều tượng trưng cho 

một khía cạnh nào đó của nguyên lý nữ tính. 

Nếu ở thế giới vật chất, chúng ta có cha có mẹ, thì nơi sâu 

thẳm của Bản thể, chúng ta cũng có Đức Cha bí ẩn và Đức Mẹ 

thiêng liêng Kundalini của mình.  

Số các Đức Cha và Đức Mẹ trên Trời bằng số lượng con 

người ở dưới Trái Đất. Đức Mẹ trong tâm khảm chúng ta 

chính là khía cạnh nữ tính ở Cha chúng ta ở nơi bí ẩn.  

Đức Cha và Đức Mẹ, chắc chắn là hai phần bề trên của Bản 

thể nội tâm. Chắc chắn rằng Đức Cha và Đức Mẹ chính là Bản 

thể đích thực của chúng ta, vượt xa ngoài cái Tôi tâm lý.  

Đức Cha phơi bày mình ra để tiết lộ Đức Mẹ [6] và đưa 

mệnh lệnh, ra chỉ thị, hướng dẫn. Đức Mẹ loại bỏ các yếu tố 

không mong muốn mà chúng ta mang theo trong nội tâm của 

mình, với điều kiện chúng ta phải liên tục rèn luyện bản 

thân.  

[6] Đức Cha phơi bày mình ra – Đức Cha và Đức Mẹ vốn là 

một, là bản tính tự nhiên của chúng ta. Tuy nhiên Bản thể phơi bày 

ra và hiện diện hai nguyên lý nam tính và nữ tính riêng biệt. Trên 

cây sự sống, Đức Cha ở Sephirah Kether, là Pháp Thân của Phật 

giáo, và Đức Mẹ ở Sephirah Binah. 
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Khi chúng ta đã chết một cách triệt để, khi toàn bộ những 

yếu tố không mong muốn đã bị loại trừ, sau rất nhiều công 

việc tỉnh thức và tự nguyện chấp nhận khổ đau, chúng ta sẽ 

hợp nhất cả Cha và Mẹ làm một; sau đó chúng ta sẽ trở thành 

Thần Thánh phi thường, vượt qua cả thiện và ác.  

Đức Mẹ đặc biệt và riêng biệt của chúng ta, bằng sức mạnh 

rực lửa của mình, có thể khử thành cát bụi vũ trụ bất kỳ cái 

Tôi nào mà trước đó đã bị quan sát và phán xét.  

Không cần một cách thức cụ thể để cầu nguyện Đức Mẹ 

bên trong chúng ta. Việc nói chuyện với Đức Mẹ phải thật tự 

nhiên và giản dị. Con cái nói chuyện với mẹ của mình không 

bao giờ có cách thức đặc biệt, bởi chúng nói những gì đến từ 

trái tim; đơn giản thế thôi.  

Không có cái Tôi nào ngay lập tức bị giải thể; Đức Mẹ của 

chúng ta phải làm việc và thậm chí chịu đựng nhiều, trước 

khi đạt được sự hủy diệt một cái Tôi.  

Hãy hướng nội, hướng lời cầu nguyện của bạn vào bên 

trong, tìm kiếm Quý Đức Bà trong nội tại của bạn, và hãy nói 

với Bà bằng những lời thỉnh cầu chân thành. Cầu xin Đức Mẹ 

làm tan rã cái Tôi mà bạn đã quan sát và phán xét trước đó.  

Khi giác quan tự quan sát nội tại phát triển, chúng ta sẽ 

thực chứng được sự tiến bộ dần dần trong việc rèn luyện của 

mình.  

Nhận thức và thấu hiểu chính là nền tảng; tuy nhiên, trong 

thực tế, nếu muốn làm tan rã “bản thân mình”, chúng ta cần 

một năng lực mạnh mẽ hơn thế nữa.  

Tâm trí có thể nuông chiều bản thân bằng việc đặt tên cho 

một khiếm khuyết, truyền nó đi từ bộ phận này đến bộ phận 
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khác, trưng bày nó, giấu nó, v.v., nhưng không bao giờ có thể 

thay đổi nó tận gốc rễ.  

Cần có một “sức mạnh đặc biệt” vượt trội hơn tâm trí, một 

sức mạnh rực lửa có khả năng khử bất kỳ khiếm khuyết nào 

thành đống tro tàn.  

Stella Maris, Đức Mẹ của chúng ta, có sức mạnh đó. Đức 

Mẹ có thể nghiền nát bất kỳ khiếm khuyết tâm lý nào.   

Đức Mẹ sống trong tâm khảm chúng ta, vượt hẳn thân xác, 

cảm xúc và tâm trí. Đức Mẹ có một sức mạnh rực cháy vượt 

trội hơn so với tâm trí.  

Đức Mẹ cụ thể riêng biệt của mỗi chúng ta sở hữu Trí Tuệ, 

Tình Yêu và Sức Mạnh. Trong Đức Mẹ tồn tại sự hoàn hảo 

tuyệt đối.  

Việc liên tục lặp lại những ý định tốt không có ích lợi, 

chẳng đi đến đâu. Thật vô ích khi lặp đi lặp lại rằng: “Tôi sẽ 

không dâm dục”; [bởi vì] cái Tôi dâm dục kiểu gì cũng tiếp tục 

tồn tại ở rất sâu trong tâm trí chúng ta.  

Thật vô ích khi lặp lại hàng ngày rằng: “Tôi sẽ không tức 

giận nữa”; [bởi vì] cái Tôi giận dữ sẽ tiếp tục tồn tại nơi sâu 

thẳm tâm lý chúng ta.  

Thật vô ích khi hàng ngày lặp đi lặp lại rằng: “Tôi sẽ không 

tham lam nữa”; [bởi vì] cái Tôi tham lam sẽ tiếp tục tồn tại 

trong các tầng lớp khác nhau của tâm trí chúng ta.  

Thật vô ích khi rút lui khỏi thế giới và nhốt mình trong 

một tu viện, hoặc sống trong một hang động; [bởi vì] những 

cái Tôi trong chúng ta vẫn tiếp tục tồn tại.  

Có một số tu sĩ sống ẩn dật trong hang động với những 

khuôn phép khắt khe, đã đạt đến trạng thái samadhi [định] 
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của các vị Thánh, và được đưa đến các Cõi Trời, nơi họ nhìn 

thấy và nghe được những điều con người [thông thường] 

không thể hiểu; tuy nhiên, những cái Tôi vẫn tiếp tục tồn tại 

bên trong họ.  

Chắc chắn, trên cơ sở khuôn phép khắt khe, Tinh chất có 

thể thoát khỏi cái Tôi và tận hưởng trạng thái samadhi [nhập 

định]; tuy nhiên, sau đó nó trở lại “Bản thân mình”.  

Những người đã quen với trạng thái samadhi [định] trong 

khi chưa làm tan rã “Ego”, tin rằng họ đã đạt được Sự Giải 

Thoát; họ lừa dối bản thân; họ cứ tin rằng họ là Bậc giác ngộ 

cho đến khi họ chìm đắm vào dòng xoáy của luân hồi. [7]  

[7] chìm đắm – họ chìm vào các cõi thấp của luân hồi để tái 

sinh ở đó. 

Chúng ta sẽ không bao giờ nói lời phê bình về sự mê ly 

thần bí, hay chống lại việc nhập định và [tận hưởng] hạnh 

phúc của Tâm hồn khi Ego vắng mặt.  

Chúng ta chỉ muốn nhấn mạnh sự cần thiết của việc làm 

tan rã cái Tôi để đạt đến Sự Giải Thoát Cuối Cùng.  

Tinh chất của mỗi tu sĩ ẩn dật sống theo kỷ luật, đã quen 

với việc trốn thoát cái Tôi, rồi lặp lại chiêu trò đó sau cái chết 

của cơ thể vật chất; nó tận hưởng trạng thái định [samadhi] 

trong một thời gian và sau đó nó mới trở lại với Ego, với Bản 

Thân Mình, giống như thần đèn của Aladdin quay trở lại vào 

trong chiếc đèn. [8]  

[8] trở lại với Ego – sau khi tận hưởng khoái lạc ở cõi trời trong 

một thời gian thì người ta sẽ tái sinh ở một cõi thấp hơn, trở lại với 

cái Tôi bên trong như một người bình thường. 
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Để rồi nó không có cách khắc phục nào khác ngoài việc trở 

lại một cơ thể vật chất mới với mục đích lặp lại kiếp sống của 

mình trên tấm thảm cuộc đời.  

Nhiều nhà huyền bí học đã rời bỏ cơ thể vật chất trong các 

hang động của dãy Himalaya ở Trung Á, và bây giờ trở lại là 

những người trần tục, bình thường của thế giới này, mặc dù 

những người tín đồ của họ vẫn tôn thờ và sùng bái họ.  

Bất kỳ nỗ lực nào hướng tới Sự Giải Thoát, cho dù nó có vĩ 

đại đến thế nào đi chăng nữa, nhưng nếu không tính đến sự 

cần thiết phải làm tan rã Cái Tôi, thì đều không thể tránh khỏi 

sự thất bại. 

Bài tập Kết nối với Đức Mẹ Thần Thánh 

“Hãy nhắm mắt lại 

Đặt tay lên trái tim  

Hít thở sâu vài lần 

Kết nối với Đức Mẹ Thần Thánh của mình 

Khẩn cầu sự hướng dẫn, sự hỗ trợ, sức mạnh, sự thấu hiểu 

Về bất kỳ điều gì mà mình đang đương đầu.” 

- Trích từ bài giảng về Đức Mẹ Thần Thánh của 
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