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THƯ CỦA CÁC CHƠN SƯ 

 

TIẾT I 

 

LOẠT THƯ THẾ GIỚI HUYỀN BÍ 

 1880 – 1881 
 

 

Bức Thư Số 1 

 

Nhận ở Simla vào khoảng ngày 15 tháng 10 năm 1880. 

 

Huynh đệ và bạn thân mến, 

Chính vì sự thử thách báo chí ở Luân đôn sẽ làm những kẻ nghi ngờ phải ngậm 

miệng lại, cho nên điều này là không tưởng. Cho dù con xem xét nó theo khía cạnh 

nào, thì thế giới vẫn còn đang ở giai đoạn đầu tiên mới được giải phóng nếu không 

phải là mới phát triển, vì thế cho nên nó còn chưa sẵn sàng. Thật vậy, chúng ta làm 

việc bằng những phương tiện thiên nhiên và theo những luật thiên nhiên chứ không 

làm việc bằng những phương tiện siêu nhiên và theo những luật siêu nhiên. Nhưng vì 

một đàng, Khoa học thấy mình không thể (trong tình trạng hiện nay) giải thích được 

những phép lạ theo trình bày nhân danh khoa học, mặt khác, quần chúng ngu dốt vẫn 

còn bị bỏ mặc để xem các hiện tượng này là một phép lạ, cho nên bất cứ người nào trở 

thành nhân chứng cho diễn biến này đều bị mất thăng bằng và kết quả thật là đáng 

buồn. Con hãy tin ta đi, điều này đúng là như vậy – nhất là đối với chính con vốn đề 

xướng ra ý tưởng đó và đối với người phụ nữ tận tụy đã điên rồ đổ xô vào các cánh 

cửa mở rộng dẫn tới sự nổi tiếng. Mặc dù đã được mở ra bằng một bàn tay thân hữu 

xiết bao giống như bàn tay của con, chẳng bao lâu, cánh cửa này sẽ tỏ ra là một cạm 

bẫy và quả thật là một cạm bẫy chết người đối với bà ta. Thế mà đó chẳng phải là mục 

đích của con hay sao ? 

Thật là điên rồ thay cho những kẻ nào chỉ suy đoán theo hiện tại và cố tình nhắm 

mắt đối với quá khứ thì họ cũng tự nhiên là vẫn còn mù quáng đối với tương lai ! Vì ta 

không thể như vậy, và xét vì con là người vẫn còn mù quáng với tương lai, cho nên ta 

sẽ cố gắng giải thích. Nếu chúng ta chiều theo ý con, thì liệu con có thật sự biết được 

có những hậu quả nào sẽ theo gót sự thành công chăng ? Cái bóng dáng khắc nghiệt 

vốn kè kè theo sát mọi sự canh tân của loài người vẫn cứ diễn biến, thế nhưng có ít kẻ 

nào ý thức được nguy cơ của việc nó tới gần. Vậy thì ta còn trông mong gì vào những 

người hiến ra cho thế giới một sự cải cách mà vì loài người quá vô minh, cho nên nếu 

họ tin vào sự cải cách này thì nó chắc chắn là sẽ bị gán cho những tác nhân u minh mà 

đến nay hai phần ba nhân loại vẫn còn tin tưởng và khiếp sợ. Con bảo rằng một nửa 

dân thành phố Luân đôn ắt sẽ được cải đạo nếu con có thể giao cho họ một tờ báo Tiền 

Phong vào ngày nó được phát hành. Ta xin nói rằng nếu thiên hạ tin điều này là đúng 

sự thật thì họ sẽ giết chết con trước khi con có thể dạo một vòng xung quanh Công 

viên Hyde; nếu người ta không tin đó là sự thật, thì ít nhất điều xảy ra cũng là việc con 

bị mất uy tín và mất danh tiếng vì đã tuyên truyền cho những ý tưởng như thế. 
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Sự thành công của một loại toan tính mà con đề nghị, ắt phải được cân nhắc và 

dựa vào sự hiểu biết rốt ráo của những người xung quanh con. Nó hoàn toàn tùy thuộc 

vào điều kiện đạo đức và xã hội của những người có ảnh hưởng tới các vấn đề sâu sắc 

nhất và bí nhiệm nhất này vốn có thể kích động tâm trí loài người, đó là: quyền năng 

giống như thần linh nơi con người và những khả năng được hàm chứa trong thiên 

nhiên. Có bao nhiêu người xung quanh con (ngay cả những người bạn tốt nhất của 

con) không chỉ chú ý một cách hời hợt tới những vấn đề bí nhiệm này ? Những người 

đó có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dân tộc con khoe khoang là trong thế kỷ này đã 

giải phóng được nhân tài bị giam hãm trong cái bình chật hẹp của thuyết giáo điều và 

sự thiếu khoan dung, đó là thiên tài về trí thức minh triết và tự do tư tưởng. Nó bảo 

rằng đến lượt những thành kiến dốt nát và sự ngu tín trong tôn giáo bị đóng chai giống 

như ông Zin độc ác thời xưa và bị các vị thần Solomon của khoa học niêm phong lại, 

vẫn còn nằm im dưới đáy biển và chẳng bao giờ có thể thoát lên mặt biển trở lại; 

những thứ đó vẫn ngự trị trên thế giới giống như thời xưa; tóm lại tâm trí của công 

chúng hoàn toàn được tự do và sẵn sàng chấp nhận sự thật nào được chứng minh. 

Được thôi, nhưng có thật như thế chăng, người bạn đáng kính của ta ? Kiến thức thực 

nghiệm không hoàn toàn bắt đầu từ năm 1662 khi Bacon, Robert Boyle và Giám mục 

Rochester đã dựa vào hiến chương của hoàng gia để biến đổi “Trường Đại học Vô 

hình” của mình thành ra một Hiệp hội xúc tiến khoa học thực nghiệm. Hàng bao nhiêu 

thời đại, trước khi Hội Hoàng gia thấy mình trở thành một thực tại dựa vào dự án “Kế 

hoạch Tiên tri”, thì một sự khao khát bẩm sinh về điều ẩn giấu, một nỗi đam mê yêu 

thích việc nghiên cứu về thiên nhiên đã dẫn dắt con người thuộc mọi thế hệ thử ra sức 

thăm dò những bí mật của thiên nhiên sâu sắc hơn những người lân cận mình. “Thành 

La Mã có trước khi vua Romulus đã lưu vong” là một công lý mà người ta dạy cho 

chúng ta trong các trường học ở nước Anh. Những cuộc điều tra trừu tượng về những 

vấn đề gây rối nhất không xuất hiện trong bộ óc của Archimede được coi như một đề 

tài tự phát và cho đến nay chưa ai đề cập tới, mà đúng hơn là một sự suy gẫm về 

những cuộc điều tra trước kia theo cùng một hướng của những người đã cách xa thời 

đại của ông, một thời kỳ còn dài dằng dặc hơn cả thời kỳ giữa thế hệ của con và 

Syracusan vĩ đại. Lực vril của “Giống dân Sắp tới” là tài sản chung của giống dân giờ 

đây đã tuyệt chủng. Và cũng như sự tồn tại của những tổ tiên khổng lồ của chúng ta 

giờ đây bị nghi vấn – mặc dù nơi rặng Hi mã lạp sơn, ở nơi chính lãnh thổ thuộc về xứ 

của con, chúng ta có một hang động chứa đầy những bộ xương của những người 

khổng lồ này – và cái vóc người khổng lồ của họ (khi được phát hiện ra) luôn luôn bị 

coi là những quái vật lẻ loi của thiên nhiên, cũng như vậy, lực vril tức Akasa (chúng ta 

gọi nó như thế) bị coi là một điều không thể có được, một thần thoại. Và nếu, không 

hiểu hết được rốt ráo về Akasa cùng với những tổ hợp và tính chất của nó, thì làm thế 

nào mà Khoa học có thể trông mong giải thích những hiện tượng đó ? Chúng ta không 

nghi ngờ việc các nhà khoa học vẫn còn chưa tin tưởng chắc chắn, thế nhưng trước hết 

họ phải được chứng minh về các sự kiện, trước hết họ phải biết được tính chất của 

chúng và tỏ ra có khả năng khảo cứu được chúng theo những cách thức nào đó thì họ 

mới sẵn lòng công nhận những điều này là sự thật. Nếu con đọc Lời nói đầu của quyển 

“Hiển vi học”, thì con sẽ thấy Hooke gợi ý rằng ông ít cảm thấy những mối quan hệ 

mật thiết của các sự vật hơn là tác động bên ngoài của chúng đối với các giác quan, thì 

con mới thấy ông ta là đối thủ lớn nhất của các phát minh tuyệt vời của Newton. Hiện 
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nay có nhiều người giống như Hooke. Cũng như cái con người cổ hủ mặc dù có học 

nhưng vẫn dốt nát này, các nhà khoa học hiện đại cũng chẳng buồn băn khoăn gợi ra 

một mối liên hệ vật chất của các sự kiện (vốn có thể phóng thích cho họ biết bao nhiêu 

lực huyền bí trong thiên nhiên) hơn là cung cấp một “sự phân loại thuận tiện các thí 

nghiệm khoa học”; điều này khiến cho theo ý kiến của họ thì tính chất cốt yếu nhất của 

một giả thuyết không phải là việc nó có đúng hay chăng mà chỉ là việc nó có thể đúng 

đến đâu. 

Khoa học là như thế đấy (theo như chúng ta biết). Còn về bản chất của con người 

nói chung, thì bản chất này hiện nay cũng không khác gì cách đây một triệu năm: đầy 

thành kiến dựa vào sự ích kỷ; nói chung, không sẵn lòng từ bỏ một trật tự sự việc đã 

được xác lập để đổi lấy những cách thức sinh hoạt và suy tư mới mẻ - việc nghiên cứu 

huyền bí học đòi hỏi tất cả những điều này và còn nhiều hơn thế nữa - kiêu hảnh và 

ngoan cố chống lại Sự Thật nếu nó làm đảo lộn những khái niệm trước kia về sự vật 

của mình: đó là những đặc tính của thời đại của con, nhất là của giai cấp trung lưu và 

hạ lưu. Thế thì những hiện tượng gây sửng sốt nhất có thể có được kết quả gì nếu giả 

sử rằng chúng ta đồng ý tạo ra những hiện tượng đó ? Cho dù chúng có thành công đến 

đâu đi chăng nữa thì những hiện tượng này luôn luôn gây ra những nguy cơ tăng lên tỉ 

lệ với sự thành công. Người ta không còn cách chọn lựa nào khác hơn ngoại trừ việc 

cứ tiếp tục leo thang mãi lên, hoặc là trong cuộc đấu tranh không ngừng này, người ta 

sẽ bị ngã quị do chính vũ khí của mình là thành kiến và sự ngu dốt chết người. Người 

ta cứ cần phải có hết cuộc trắc nghiệm này đến cuộc trắc nghiệm khác và cứ tr

nhận xét hằng ngày rằng, không thể trông mong thiên hạ tin tưởng gì nếu y không tận 

mắt chứng kiến. Liệu trọn cả cuộc đời của một người có đủ để thỏa mãn cho hết thảy 

thế giới những kẻ hoài nghi chăng ? Muốn tăng số người tin tưởng nguyên thủy ở 

Simla lên tới hàng trăm và hàng ngàn người thì cũng dễ thôi. Nhưng liệu ta có thể biến 

cả trăm triệu người thành ra những kẻ tận mắt chứng kiến không ? Kẻ ngu dốt (vì 

không thể đối phó với những tác nhân vô hình) một ngày nào đó sẽ trút cơn giận dữ 

lên những tác nhân hữu hình; giai cấp thượng lưu và có giáo dục sẽ tiếp tục không tin 

tưởng giống như bao giờ hết, và sẽ xé con ra thành từng mảnh giống như trước kia. 

Cũng giống như nhiều người, con có trách cứ chúng ta là đã bảo mật quá nhiều. Thế 

nhưng chúng ta có biết một chút gì đó về bản chất con người vì kinh nghiệm trong 

hàng thế kỷ dài dằng dặc (thậm chí hàng thời đại) đã dạy chúng ta như thế. Và chúng 

ta biết rằng chừng nào mà khoa học còn có một điều gì đó để học hỏi và bóng ma của 

chủ nghĩa giáo điều tôn giáo vẫn còn lởn vởn trong tâm hồn đại chúng, thì ta phải 

chinh phục các thành kiến của thế gian từng bước một chứ không thể vội vã. Cũng như 

quá khứ xa xăm đã có nhiều hơn một ông Socrates, cũng vậy Tương Lai mịt mờ sẽ sản 

sinh ra nhiều hơn một ông thánh tử vì đạo. Khoa học được giải phóng đã khinh bỉ quay 

ngoắc mặt đi trước ý kiến của Copernic muốn canh tân các thuyết của Aristarchus 

Samius, “ông này khẳng định rằng quả đất xoay tròn xung quanh tâm của mình” biết 

bao nhiêu năm trước khi Giáo hội ra sức hiến tế Galileo là một con vật hi sinh cho 

Thánh kinh. Nhà toán học tài ba nhất thuộc Triều đình của vua Edward VI (đó là 

Robert Recorde) bị các đồng liêu bỏ đói trong ngục, những người này chế nhạo tác 

phẩm Lâu đài Tri thức của ông và tuyên bố rằng các phát minh của ông là những “sự 

hoang tưởng phù phiếm”. Vm. Gilbert ở Colchester (thầy thuốc riêng của Nữ hoàng 



 W.W.W.THONGTHIENHOC.COM 

20 
 

Elisabeth) đã bị ngộ độc chết chỉ vì người thật sự sáng lập ra khoa học thực nghiệm 

của nước Anh dám cả gan đi trước Galileo, vạch ra sự sai trái của Copernic như là 

“chuyển động thứ ba” mà người ta đã trịnh trọng trích dẫn để giải thích việc trục quay 

của trái đất vẫn cứ song song với chính mình ! Học thức uyên bác của Paracelsi, của 

Agrippa và của Dee bao giờ cũng bị nghi ngờ. Chính khoa học đã báng bổ tác phẩm vĩ 

đại “Bàn về Từ Tính”, “Trinh nữ Khiết bạch trên Trời” (Akasa) và những tác phẩm 

khác. Và vị “Chưởng ấn nước Anh và Chưởng ấn của Thiên nhiên” trứ danh là ngài 

Verulam Bacon (vốn đã được phong tước hiệu là Cha đẻ của triết học Qui nạp) đã tự 

cho phép mình nói về những người nêu trên là các “nhà Luyện Kim đan của triết học 

Hoang tưởng”. 

Con ắt nghĩ rằng chuyện này xưa quá rồi. Đúng thôi, nhưng niên đại của thời 

chúng ta xét về mặt cốt yếu cũng chẳng khác gì niên đại của các bậc tiền bối. Và 

chúng ta chỉ cần nhớ tới việc hành hình các người đồng cốt mới đây ở nước Anh, việc 

thiêu sống những người được giả sử là phù thủy và thầy pháp ở Nam Mỹ, nước Nga và 

biên giới Tây Ban Nha; thì chúng ta cũng tin chắc rằng sự cứu rỗi duy nhất cho những 

người quả thật am tường về khoa học huyền bí, vốn chính là nơi nghi ngờ của công 

chúng: những lang băm và những kẻ lừa đảo chính là những cái khiên tự nhiên để che 

chở cho các “cao đồ”. Công chúng chỉ được bảo đảm an toàn do chúng ta giữ bí mật 

được những vũ khí khủng khiếp, bằng không thì nếu những kẻ độc ác và ích kỷ mà 

nắm được những vũ khí này để sử dụng nó thì thật là chết người. 

Ta xin kết luận bằng cách nhắc cho con nhớ rằng những hiện tượng phép lạ mà 

con thèm khát bao giờ cũng được dành riêng dùng làm phần thưởng cho những kẻ nào 

đã tận hiến cuộc đời mình để phụng sự cho nữ thần Saraswati tức là nữ thần Isis của 

giống dân Aryen của chúng ta. Nếu người ta cung cấp những hiện tượng đó cho kẻ 

phàm phu, thì còn lại gì để dành riêng cho những người trung thành với chúng ta ? 

Nhiều điều gợi ý của con rất hợp lý và sẽ được chú ý đúng mức. Ta chăm chú lắng 

nghe cuộc đàm đạo diễn ra ở nhà ông Hume. Xét theo quan điểm của sự khôn ngoan 

công truyền thì lập luận của ông ta thật là hoàn hảo. Nhưng khi đã đến lúc ông ta được 

phép thoáng nhìn tổng quan vào thế giới của nội môn bí giáo với những định luật dựa 

vào các phép tính toán học chính xác về tương lai (đây là những kết quả tất yếu của 

những nguyên nhân mà chúng ta luôn luôn được toàn quyền tạo ra và tùy ý uốn nắn 

nhưng ta không thể kiểm soát được những hậu quả của chúng đến nỗi trở thành nô lệ 

cho chúng) thì chỉ lúc bấy giờ cả con lẫn ông ta mới hiểu được tại sao đối với kẻ chưa 

được điểm đạo, thì những hành vi của chúng ta dường như thường không khôn ngoan, 

nếu không phải thực sự là điên rồ. 

Ta sẽ không thể trả lời hết được bức thư kế tiếp của con nếu không tham khảo ý 

kiến của những người nói chung là ưa giao tiếp với các nhà thần bí Âu Tây. Hơn nữa, 

bức thư này phải thỏa mãn được con về nhiều điều mà con cần xác định rõ hơn trong 

bức thư vừa qua của mình, nhưng chắc chắn là nó cũng làm cho con thất vọng. Xét về 

việc tạo ra những hiện tượng mới được nghĩ tới và còn gây sửng sốt nhiều hơn nữa 

theo yêu cầu của bà ta mong được chúng ta giúp đỡ, với vai trò là một người đã quá 

quen thuộc với việc hoạch định chiến lược, con ắt vẫn còn thỏa mãn với điều suy 

tưởng rằng chẳng có ích lợi được bao nhiêu khi muốn chiếm những vị trí mới chừng 

nào mà những vị trí mình đã đạt tới rồi còn chưa được trấn giữ và Kẻ thù của con ắt 

thừa biết con có quyền chiếm hữu những vị trí đó. Nói cách khác, con có vô số những 
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hiện tượng phép lạ đã được tạo ra để phục vụ cho chính con và các bạn của con nhiều 

hơn mức một kẻ sơ cơ chính qui chứng kiến trong nhiều năm. Trước hết, con hãy 

thông báo cho công chúng biết việc tạo ra bức thông điệp, cái tách và đủ thứ những 

cuộc thí nghiệm bằng giấy quấn thuốc lá để cho công chúng tiêu hóa hết những điều 

này đi. Con hãy buộc họ phải tiến hành một giải thích. Và ngoại trừ việc buộc tội một 

cách trực tiếp và phi lý là lừa đảo, họ sẽ chẳng bao giờ giải thích được một số hiện 

tượng này; trong khi đó những kẻ đa nghi lại hoàn toàn thỏa mãn với giả thuyết hiện 

nay về việc tạo ra cái trâm; vậy thì con đã làm được nhiều điều tốt đẹp cho chính nghĩa 

về sự thật và sự công bằng đối với người phụ nữ đã bị buộc phải đau khổ về sự kiện 

đó. Cho dù chỉ là lẻ loi; trường hợp mà tờ báo Tiền Phong đang để ý tới đâu phải là vô 

giá trị - nó dứt khoát là làm phương hại cho tất cả các con -  vì chính con là Tổng biên 

tập của tờ báo đó thì cũng giống như đối với bất kỳ người nào khác nó cũng thật là 

quan trọng (con thứ lỗi cho ta vì đã đề nghị với con một điều trông có vẻ như một lời 

khuyên). Nó cũng chẳng lấy gì làm công bình đối với chính con cũng như đối với bà 

ta, vì số người chứng kiến tận mắt dường như không đủ đông để bảo đảm cho công 

chúng chú ý tới, cho nên sự làm chứng của con và phu nhân của con cũng chẳng đi tới 

đâu. Nhiều trường hợp kết hợp lại mới củng cố được địa vị của con là một nhân chứng 

thông mình và trung thực đối với đủ thứ diễn biến. Mỗi diễn biến này khiến cho con 

càng thêm có quyền khẳng định điều mà con đã biết. Nó áp đặt lên con cái bổn phận 

thiêng liêng phải giáo huấn công chúng và chuẩn bị cho những khả năng tương lai 

bằng cách làm cho họ dần dần sáng suốt ra về sự thật. Không nên bỏ lỡ cơ hội này vì 

con thiếu nhiều tin tưởng vào việc chính con có quyền quả quyết giống như ngài 

Donald Stewart vậy. Một nhân chứng có tính tình nổi tiếng còn đầy đủ uy tín hơn cả 

chục kẻ xa lạ đứng ra làm chứng; và nếu có kẻ nào ở Ấn Độ được kính trọng vì đáng 

tin cậy thì người đó chính là Tổng Biên Tập của báo Tiền Phong. Con nên nhớ rằng 

người ta giả định rằng chỉ có một người đàn bà bị loạn thần kinh có mặt vào lúc được 

coi là có sự thăng thiên, và hiện tượng này chưa bao giờ được chứng thực bằng cách 

lập đi lập lại. Thế nhưng trong gần 2.000 năm cả tỉ người đã đặt hết niềm tin vào sự 

làm chứng của cái người đàn bà duy nhất đó, thế mà bà ta có đáng tin cậy gì cho cam. 

CON HÃY CỐ GẮNG và trước hết hãy làm việc với những tài liệu mà con đã 

có sẵn và nhiên hậu chúng ta sẽ xung phong giúp đỡ con có thêm bằng chứng nữa. 

Cho đến lúc đó, con cứ tin rằng ta luôn luôn là người bạn chân thành của con. 

 KOOT‟ HOOMI LAL SINGH. 

 

 

Bức Thư Số 2 

 

Nhận ở Simla ngày 19 tháng 10 năm 1880 

 

Huynh đệ yêu quí, 

Khi liên lạc thư tín với nhau chúng ta sẽ có những mục đích trái ngược, chừng 

nào mà người ta còn chưa hoàn toàn nêu rõ rằng khoa huyền bí học có những phương 

pháp khảo cứu của riêng mình cũng cố định và độc đoán như các phương pháp đang 

thịnh hành trong phản đề của nó là khoa vật lý học. Nếu khoa vật lý học có những 

phán quyết của mình thì khoa huyền bí học cũng có giống như vậy, và kẻ nào muốn 
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băng qua đường biên giới của thế giới vô hình thì không thể qui định cách mà mình 

tiến bước nhiều hơn mức kẻ du hành thử ra sức xâm nhập vào những ngóc ngách bên 

trong dưới mặt đất ở Lhassa – người có diễm phúc có thể chỉ đường cho người dẫn dắt 

mình. Các điều bí nhiệm chưa bao giờ và không bao giờ có thể được đặt vào trong tầm 

với của công chúng ít ra là cho tới cái ngày mà mọi người đều mong đợi khi triết lý tôn 

giáo của chúng ta trở nên phổ biến trên thế giới. Vào bất cứ lúc nào thì cũng chỉ có 

một tuyệt đại thiểu số người thấu triệt được bí mật của thiên nhiên, mặc dù đại đa số 

đã chứng kiến những chứng cớ thực tế của việc họ có thể quán triệt được điều này. 

Bậc Cao đồ là tinh hoa hiếm hoi của cả một thế hệ những người điều tra, và muốn trở 

thành một cao đồ ngài phải tuân theo xung lực ở bên trong của linh hồn mình bất chấp 

những sự xem xét thận trọng của khoa học thế tục hoặc là sự khôn ngoan của người 

đời. Chính con muốn được liên lạc trực tiếp với chúng ta mà không qua trung gian của 

hoặc là bà B. hoặc là bất kỳ người đồng tử nào. Theo như ta hiểu, ý của con là muốn 

có được những sự liên lạc như thế hoặc là thông qua thư từ (như bức thư hiện nay) 

hoặc là thông qua những lời lẽ mà tai nghe thấy được để cho một trong các huynh 

trưởng có thể chỉ đạo việc quản trị và chủ yếu là để giáo huấn Hội Thông Thiên Học. 

Con tìm kiếm tất cả mọi điều này, thế nhưng theo như chính con nói thì cho đến nay, 

con chưa tìm được “đủ lý do” để ngay cả từ bỏ “lối sống của mình” vốn trực tiếp đối 

nghịch với những cách liên lạc như thế. Điều này chẳng có gì là hợp lý. Kẻ nào muốn 

phất cao ngọn cờ thần bí học và tuyên cáo rằng nó sắp ngự trị thì phải nêu gương cho 

những người khác. Y phải là người đầu tiên thay đổi lối sống của mình và coi việc 

nghiên cứu các bí nhiệm về huyền bí học là nấc thang bên trên trong cái thang Tri 

Thức; y phải lớn tiếng công bố điều này bất chấp khoa học chính xác và sự chống đối 

của xã hội. Các nhà thần bí Ki Tô Giáo có bảo rằng: “Thiên quốc phải đạt được bằng 

bao lực”. Chỉ với bàn tay có được vũ trang sẵn lòng hoặc là chinh phục được hoặc là 

chết, thì nhà thần bí học hiện đại mới có thể hi vọng đạt được mục đích của mình. 

Ta tin rằng câu trả lời đầu tiên của ta đã bao trùm hầu hết những câu hỏi có trong 

bức thư thứ hai và ngay cả trong bức thư thứ ba của con. Thế thì, sau khi đã bày tỏ ý 

kiến trong đó, rằng thế gian nói chung, chưa chín muồi cho chứng cớ gây sửng sờ nào 

về quyền năng huyền bí học, thì ta phải còn dính líu tới những cá nhân lẻ loi, giống 

như con họ tìm cách thâm nhập vào đàng sau bức màn vật chất để tới thế giới của các 

nguyên nhân bản sơ; nghĩa là hiện nay chúng ta chẳng cần xét tới những trường hợp 

của chính con và ông Hume. Nhà quí tộc này cũng làm cho ta vinh danh rất nhiều, ông 

đã nêu ra một vài câu hỏi và những điều kiện mà dựa vào đó ông sẵn lòng làm việc 

cho chúng ta một cách nghiêm túc. Nhưng động cơ thúc đẩy và hoài bão của con lại có 

tính cách ngược hẳn, và vì vậy nó đưa tới những kết quả khác nhau; do đó ta phải trả 

lời riêng cho mỗi một trong các con. 

Việc xem xét đầu tiên và chủ yếu chính là việc chúng ta xác định xem sẽ chấp 

nhận hay bác bỏ lời đề nghị của con dựa vào động cơ thúc đẩy bên trong vốn xui khiến 

con mưu cầu sự giáo huấn của chúng ta và (theo một ý nghĩa nào đó) sự dẫn dắt của 

chúng ta. Theo như ta hiểu, dù sao đi nữa thì sự dẫn dắt này chỉ có dè dặt thôi và vì 

vậy vẫn còn là một vấn đề độc lập với bất cứ điều gì khác. Thế mà động cơ thúc đẩy 

của con là gì ? Ta có thể cố gắng xác định chúng một cách chung chung, còn chi tiết 

thì để dành xét sau. Đó là: (1) Muốn nhận được những bằng chứng xác thực và không 

thể bác bỏ được rằng quả thật có những lực trong thiên nhiên mà khoa học chẳng biết 
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chút gì. (2) Hi vọng sẽ chiếm hữu được các lực này trong một ngày nào đó (càng sớm 

càng tốt vì con không muốn chờ đợi) để khiến cho chính con: (a) chứng minh sự tồn 

tại của chúng cho một vài tâm trí phương Tây đã được tuyển lựa; (b) trù liệu kiếp sau 

coi như một thực tại khách quan được xây dựng trên hòn đá tảng là Tri Thức chứ 

không phải là đức tin; (c) cuối cùng là học hỏi (đây có lẽ là điều quan trọng nhất trong 

mọi động cơ thúc đẩy con, mặc dù đó là điều huyền bí nhất và được giữ kỹ nhất) toàn 

bộ sự thật về Huyền giai của chúng ta và chính chúng ta, tóm lại là có được sự bảo 

đảm chắc chắn rằng các “Huynh trưởng” – mà mọi người nghe nói rất nhiều nhưng 

chẳng thấy được bao nhiêu – là những thực thể có thật, chứ không phải là sự hư cấu 

của một bộ óc lộn xộn và ảo giác. Khi xem xét dưới khía cạnh tốt đẹp nhất thì đó 

dường như là “những động cơ thúc đẩy” con ngỏ lời với ta. Ta cũng đáp lại những 

động cơ thúc đẩy này theo một tinh thần như thế. Hi vọng rằng sự chân thành của ta sẽ 

không bị thuyết giải một cách sai lạc hoặc được gán cho bất cứ điều gì giống như một 

tinh thần không thân hữu. 

Vậy theo quan điểm của chúng ta, thì những động cơ này dù rằng chân thành và 

đáng được xem xét nghiêm túc theo quan điểm thế gian, thì dường như lại ích kỷ (con 

phải tha lỗi cho ta về điều mà con có thể coi là một ngôn từ lỗ mãng nếu con thật sự 

muốn điều mà con tuyên bố - nghĩa là học hỏi sự thật và được chúng ta giáo huấn – vì 

chúng ta thuộc về một thế giới khác hẳn thế giới mà con sống trong đó). Các động cơ 

này l

– - ắt có một ý 

nghĩa đặc biết đối với chúng ta và chẳng có ý nghĩa như thế đối với con; vì vậy, để bắt 

đầu con không thể chấp nhận nó khác hơn theo nghĩa trước kia. Có lẽ con sẽ trân trọng 

được ngụ ý của chúng ta khi con được biết rằng theo quan điểm của chúng ta thì 

những hoài bão cao siêu nhất về phúc lợi của loài người cũng bị nhuốm màu ích kỷ 

nếu trong tâm trí của nhà nhân ái có lởn vởn cái bóng dáng của ý muốn tự tư tự lợi 

hoặc có khuynh hướng gây ra điều bất công, ngay cả khi những điều này chỉ tồn tại 

một cách vô ý thức đối với y. Thế nhưng con lại đã từng bàn bạc về việc dẹp bỏ ý 

tưởng Tình Huynh Đệ Đại Đồng, con đã nghi vấn về ích lợi của nó và đã khuyên ta 

nên cải tổ lại Hội Thông Thiên Học dựa vào nguyên tắc đó là một trường học đặc biệt 

nghiên cứu về huyền bí học. Bạn và huynh đệ kính mến ơi, điều này sẽ không thể được 

đâu ! 

Sau khi đã gạt bỏ “những động cơ thúc đẩy cá nhân”, thì ta thử phân tích “những 

điều kiện” của con muốn giúp chúng ta làm điều thiện cho công chúng. Nói một cách 

đại khái thì những điều kiện này là: một, Hội Thông Thiên Học Anh Ấn độc lập sẽ 

được sáng lập ra do sự phục vụ tử tế của con mà không một người đại diện hiện nay 

nào của chúng ta sẽ có được bất kỳ tiếng nói nào trong việc quản trị hội đó; hai, Một 

trong các Huynh trưởng “sẽ bảo trợ” cho đoàn thể mới này, “sẽ liên lạc thoải mái và 

trực tiếp với những người lãnh đạo” đoàn thể này, cung cấp cho những nhà lãnh đạo 

đó “bằng chứng trực tiếp rằng vị huynh trưởng thực sự có được cái trí thức thượng 

đẳng về các lực trong thiên nhiên và các thuộc tính trong linh hồn con người vốn cổ 

xúy cho các nhà lãnh đạo này tin tưởng đúng đắn vào tài lãnh đạo của huynh trưởng”. 

Ta đã sao chép lại những lời lẽ của chính con để tránh được sự thiếu chính xác khi xác 

định lập trường của mình. 
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Vậy thì theo quan điểm của con, những điều kiện này có vẻ dường như hợp lý 

đến nỗi nó không gây ra sự bất đồng nào; và thật vậy, đa số những người đồng hương 

của con (nếu không phải là các người Âu Tây) có thể chia xẻ ý kiến đó. Liệu con có 

cho rằng còn hợp lý hơn nữa khi yêu cầu vị huấn sư đó (vốn nóng lòng truyền bá kiến 

thức của mình) và người đệ tử (vốn đề nghị ngài làm như thế) nên được hội kiến giáp 

mặt với nhau và bậc huấn sư sẽ cung cấp những bằng chứng thực nghiệm để cho người 

đệ tử thấy rằng giáo huấn của ngài là chính xác ? Vì là một con người thế tục sống 

trong thế gian và đồng cảm với thế gian cho nên chắc chắn là con có lý. Nhưng những 

người thuộc thế giới khác của chúng ta vì không được học hỏi theo cách tư duy của 

con và đôi khi rất khó mà theo dõi và trân trọng cách tư duy này, thì những người đó 

khó lòng có thể bị chê trách vì đã không đáp ứng hết lòng với những đề nghị của con 

mà theo ý kiến của con là các ngài rất xứng đáng. Điều chống đối quan trọng và đầu 

tiên của chúng ta vốn ở nơi chính Điều Lệ của chúng ta. Thật vậy, chúng ta có những 

trường học và những huấn sư, có những đệ tử sơ cơ và những cao đồ, và cánh cửa luôn 

luôn mở rộng đối với kẻ nào xứng đáng gõ cửa. Chúng ta luôn luôn hoan nghênh 

những kẻ mới đến, chỉ có điều là thay vì chúng ta phải chiều theo y, thì y phải đến với 

chúng ta. Hơn nữa, nếu y chưa đạt tới cái mức bất thối chuyển trên con đường huyền 

bí học bằng cách dứt khoát thệ nguyện liên minh với chúng ta, thì ngoại trừ những 

trường hợp quan trọng nhất, chúng ta chẳng bao giờ đến viếng y hoặc thậm chí băng 

qua ngưỡng cửa nhà y dưới một dạng mà ai cũng trông thấy được. 

Liệu bất kỳ người nào trong các con có thành khẩn mong muốn tri thức và những 

quyền năng ban phúc để sẵn lòng rời bỏ thế giới của các con tiến nhập vào thế giới của 

chúng ta chăng ? Nếu thế thì y cứ việc đến nhưng y không được nghĩ tới việc quay trở 

lại chừng nào dấu niêm phong của các điều bí nhiệm chưa làm y phải ngậm miệng cho 

dù có nguy cơ tiết lộ bí mật do sự yếu đuối của bản thân hoặc do vô ý vô tứ. Y hãy tới 

với tư cách là một đệ tử đến với Chơn sư bằng mọi phương tiện và vô điều kiện; bằng 

không thì y cứ chờ giống như biết bao nhiêu người khác và hãy bằng lòng với những 

mảnh vụn tri thức có thể rải rác trên đường đi của con. 

Và giả sử con đã đến như thế (giống như hai người đồng hương của chính con đã 

làm như vậy) giống như bà B. và ông O., giả sử rằng con phải từ bỏ tất cả vì sự thật, 

con phải lao động mệt mỏi trong hàng năm trời trèo lên đường dốc đứng mà không bị 

nao núng vì những chướng ngại, vẫn kiên cường trước mọi cám dỗ; giả sử con phải 

trung thành giữ kín trong tận đáy lòng những điều bí mật đã được giao phó cho con để 

thử thách; giả sử con đã làm việc với tất cả mọi nghị lực và một cách vị tha để truyền 

bá sự thật và kích thích người ta suy tư chính xác và sinh hoạt chính xác – thì liệu con 

có thể coi là công bằng nếu sau khi con đã nỗ lực như thế mà chúng ta buộc phải gán 

cho bà B. hay ông O. (với vai trò là “những kẻ ngoài lề”) những điều kiện mà giờ đây 

con đặt ra cho chúng ta ? Trong số hai người này, một người đã dành trọn ba phần tư 

cuộc đời, còn người kia dành trọn sáu năm tuổi thanh xuân cho chúng ta; cả hai đều 

lao động cho đến cuối cuộc đời; mặc dù rất đáng được tưởng thưởng nhưng chẳng bao 

giờ đòi hỏi được thưởng, cũng chẳng lầm bầm khi thất vọng. Cho dù riêng từng người 

một có thể hoàn thành ít việc hơn mức cả hai người gộp lại, thì liệu có là một điều bất 

công rành rành chăng khi con đề nghị lờ tít họ đi trong một địa hạt nỗ lực quan trọng 

như thế của Thông Thiên Học ? Chúng ta không có thói xấu là bạc bẻo và chúng ta 

không nghĩ rằng con muốn khuyên chúng ta như thế . . . 
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Không một người nào trong hai người trên có khuynh hướng can thiệp vào sự 

quản trị Chi bộ Anh Ấn theo như dự trù mà cũng chẳng sai khiến các chức sắc của nó. 

Nhưng Hội Thông Thiên Học mới được tạo lập ra (mặc dù có tên riêng của mình) phải 

thực sự là một Chi bộ của Hội Thông Thiên Học Quốc tế cũng giống như Hội Thông 

Thiên Học Anh quốc ở Luân đôn và phải đóng góp vào sức sống của nó cũng như sự 

hữu dụng của nó qua việc xúc tiến ý tưởng chủ đạo là Tình Huynh Đệ Đại Đồng và 

những đường lối khả thi khác nữa. 

Cho dù các hiện tượng phép lạ có thể tỏ ra là tồi tệ đi nữa thì chính con cũng 

công nhận rằng vẫn còn có một vài hiện tượng mà người ta có thể bác bỏ được. 

“Những tiếng gõ nhẹ trên bàn khi không ai sờ tới nó” và “tiếng chuông rung trong 

không khí” thì chính con nói rằng “đã luôn luôn được coi là thỏa đáng” v. v. . . Từ đó 

con lập luận rằng có thể dễ dàng nhân lên vô tận những “cuộc trắc nghiệm” tốt đẹp về 

“các hiện tượng phép lạ”. Những hiện tượng này có thể được như thế ở bất cứ nơi đâu 

mà chúng ta thường xuyên cung ứng luồng từ điện và những điều kiện khác; ở đâu mà 

chúng ta không tác động hoặc tác động qua một cơ thể phụ nữ yếu đuối, thì ở đó chúng 

ta có thể nói rằng có nhiều lúc bão táp đã hoành hành. Nhưng cho dù tác nhân hữu 

hình của chúng ta có thể bất toàn đến đâu đi nữa (và bà ta thường bất toàn và ít thỏa 

đáng nhất) thế nhưng bà vẫn là công cụ tốt nhất khả dụng hiện nay và trong khoảng 

một nửa thế kỷ, hiện tượng phép lạ của bà đã làm sửng sốt và chưng hửng một số 

những tâm trí tài khéo nhất của thời đại. Nếu bỏ qua “nghi thức của báo chí” và những 

yêu cầu của khoa vật lý học thì chúng ta vẫn còn có được trực giác về những hậu quả 

của các nguyên nhân. Vì con chẳng viết điều gì về chính những hiện tượng mà con coi 

là thỏa đáng đúng mức, cho nên chúng ta có quyền suy diễn rằng nhiều quyền năng quí 

giá có thể đã bị lãng phí mà không có được những kết quả tốt đẹp hơn. Tự thân nó thì 

vụ việc “cái trâm” là hoàn toàn vô dụng dưới mắt của thế gian và chỉ có thời gian mới 

chứng tỏ rằng ta có lý. Ý định tử tế của con đã hoàn toàn thất bại. 

Để kết luận; chúng ta sẵn sàng tiếp tục liên lạc thư tín nếu con thích ứng với 

quan điểm nêu trên về việc nghiên cứu huyền bí học. Mỗi người trong chúng ta (cho 

dù thuộc xứ sở nào hay dân tộc nào đi chăng nữa) đều phải trải qua sự thử thách được 

mô tả như trên. Trong khi đó con hãy hi vọng vào điều tốt nhất. Ta mãi mãi là Thầy 

của con. 

 KOOT‟ HOOMI LAL SINGH 

 

 

Bức Thư Số 3 A 

 

Vào đêm ngày 19 tháng 10 năm 1880, khi thức dậy trong một lúc nhưng sau đó 

bị thiếp đi ngay (trong thể xác) và chỉ có ý thức khi đã xuất ra khỏi thể xác, tôi có thấy 

Chơn sư K. H. dưới hình dạng tinh anh ở trong cái phòng thay quần áo kế bên, nơi mà 

tôi còn thấy một Huynh trưởng khác; sau này Olcott nhận diện ra ngài là “Chơn sư 

Serapis”, vị “đế quân trẻ nhất”. 

Thông điệp nói về linh ảnh chỉ đến vào buổi sáng hôm sau vào ngày 20 trong khi 

chúng tôi đi dã ngoại ở Đồi Triển Vọng thì có xảy ra “diễn biến về cái gối”. 
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Huynh đệ thân mến, 

Ít ra trong khi nằm mơ và khi có linh ảnh nếu được thuyết giải chính xác thì khó 

lòng có một “yếu tố nghi ngờ” . . .  Ta hi vọng rằng đã chứng tỏ được cho con là ta có 

hiện diện gần con trong đêm hôm qua, do việc ta có lấy đi một cái gì đó. Phu nhân của 

con sẽ nhận được vật này trả lại ở trên Đồi. Ta không có giấy màu hồng để viết thư 

trên đó, nhưng ta tin rằng giấy màu trắng khiêm tốn cũng truyền tải được điều mà ta 

cần phải nói. 

 KOOT‟ HOOMI LAL SINGH. 

 

 

Bức Thư Số 3 B 

 

“Huynh đệ” thân mến, 

Cái trâm số 2 này được đặt ở một nơi rất kỳ lạ đó chỉ để chứng tỏ cho con thấy 

rằng một hiện tượng phép lạ thực sự dễ được tạo ra biết chừng nào và việc nghi ngờ 

tính đúng đắn của nó còn dễ hơn nữa. Con muốn nghĩ sao thì nghĩ, ngay cả việc xếp 

loại ta vào những người đồng lõa. 

Ta sẽ cố gắng giải tỏa khó khăn mà con nói vào đêm hôm qua liên quan tới việc 

trao đổi thư tín của chúng ta. Chẳng bao lâu nữa, một trong những người đệ tử của 

chúng ta sẽ viếng thăm Lahore và vùng Tây Bắc Pakistan, ta sẽ gửi cho con một địa 

chỉ mà con có thể dùng mãi, trừ khi quả thật con thích liên lạc thư tín thông qua những 

cái gối. Con hãy làm ơn để ý rằng bức thư này không được đề ngày tháng từ một “Chi 

bộ” mà từ một thung lũng ở Cachemire. 

Ta vẫn là Thầy của con hơn bao giờ hết. 

 KOOT‟ HOOMI LAL SINGH. 

 

Bức Thư Số 3 C 

 

Ta xin nói thêm một vài điều nữa: tại sao con lại cảm thấy thất vọng vì không 

nhận được câu trả lời trực tiếp cho bức thông điệp vừa qua của con ? Ta nhận được 

bức thông điệp này trong phòng mình vào khoảng chừng nửa phút sau khi những dòng 

từ điện tạo ra cái gối đã được chuẩn bị sẵn sàng và vận hành trơn tru. Và nếu ta không 

đoan chắc với con rằng một người có bẩm tính như con cũng chẳng lấy gì phải sợ việc 

có thể bị “điên” - ta cũng chẳng cần phải trả lời. Có một thiện ý mà ta chắc chắn là 

muốn yêu cầu con thỏa mãn, đó là: giờ đây khi con (phe duy nhất mà người ta đã từng 

hứa bất cứ điều gì) đã được thỏa mãn, thì con nên cố gắng làm ông Thiếu tá si tình tỉnh 

ngộ và chứng tỏ cho y thấy rằng y thật là điên rồ và bất công. 

 

Thân ái, 

 KOOT‟ HOOMI LAL SINGH. 
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Bức Thư Số 4 

 

Có vẻ như là nhận được vào ngày mùng 5 tháng 11. 

Bà Già và Đại tá Olcott đã đến nhà chúng tôi ở Allahabad vào ngày mùng 1 

tháng 12 năm 1880. Đại tá Olcott đi Benares vào ngày mùng 3, Bà Già nối tiếp vào 

ngày 11. Cả hai quay lại Allahabad vào ngày 20 và lưu lại đó tới ngày 28. 

 

Amrita Saras, 
[1]

 ngày 29 tháng 10. 

Huynh đệ thân mến, 

Ta chắc chắn là không phản đối phong cách mà con đã tử tế chọn dùng khi gọi 

đích danh ta, vì như con có nói đó là kết quả của một vị nể cá nhân còn lớn hơn mức ta 

xứng đáng. Cho đến lúc hiện nay: những qui ước của thế giới đang mệt mỏi bên ngoài 

các “Đạo viện” ẩn dật của chúng ta chỉ làm phiền chúng ta chút ít vào bất cứ lúc nào 

chứ đừng nói là hiện nay khi chúng ta chỉ tìm kiếm những con người chứ không phải 

là những trưởng ban nghi lễ, chỉ tìm kiếm sự tận tụy chứ không phải chỉ là sự vâng lời. 

Một chủ nghĩa hình thức càng ngày càng lấn lướt và ta cảm thấy thật sự hạnh phúc khi 

bất ngờ tìm thấy một đồng minh trong một địa hạt mà cho tới nay không có quá nhiều 

người thuộc về các giai cấp được giáo dục cao siêu ở Xã hội nước Anh. Theo một ý 

nghĩa nào đó thì giờ đây một cuộc khủng hoảng đang đến với chúng ta và chúng ta 

phải đối phó với nó. Ta có thể nói là có tới hai cuộc khủng khoảng: một là cuộc khủng 

hoảng của Hội Thông Thiên Học, hai là cuộc khủng hoảng của nước Tây Tạng. Đó là 

vì ta có thể tin tưởng nói với con rằng nước Nga đang dần dần tập trung lực lượng để 

mai kia dễ xâm lược xứ sở này lấy cớ là một cuộc Chiến tranh với Trung Hoa. Nếu 

nước Nga không thành công, thì đó là do có chúng ta, và ở đây ít ra thì chúng ta cũng 

đáng cho con biết ơn. Vậy thì con ắt thấy rằng chúng ta có những vấn đề nghiêm trọng 

hơn so với những hội đoàn nhỏ bé mà ta phải nghĩ tới, thế nhưng chúng ta cũng không 

được bỏ qua Hội Thông Thiên Học. Vụ việc này đã có một xung lực mà nếu không 

được dẫn dắt tử tế thì có thể gây ra những vấn đề rất tồi tệ. Con hãy nhớ lại những trận 

tuyết lở ở dãy núi Alpes mà con rất hâm mộ và con thường nghĩ đến nó; con nên nhớ 

rằng thoạt tiên khối lượng tuyết này cũng nhỏ và động lượng của nó thì cũng nhỏ thôi. 

Con có thể bảo rằng đây là một sự so sánh tầm thường, nhưng ta không thể nghĩ ra 

được một sự minh họa nào tốt hơn khi xét tới sự tích tụ dần dần những diễn biến tầm 

phào sẽ tăng trưởng thành ra một số phận đe dọa Hội Thông Thiên Học. Một ngày kia 

khi ta đi xuống khe núi Côn lôn (Kouenlun), con gọi nó là Karakorum, rất có thể là ta 

sẽ thấy một cơn tuyết lở đổ ụp xuống chính mình. Cá nhân ta đã đi tới thượng cấp để 

đệ trình lời đề nghị quan trọng của ông Hume và phải băng qua Ladakh trên đường về 

nhà. Có biết bao nhiêu sự suy đoán khác mà ta không thể nói ra được. Nhưng khi ta lợi 

dụng cái sự êm ả dễ sợ vốn thường nối tiếp những cơn đại họa như thế để nhìn thấy rõ 

được tình hình hiện nay và bẩm tính của các nhà “thần bí” ở Simla, thì ta đã được làm 

cho hồi tỉnh lại một cách thô bạo. Một giọng nói quen thuộc, the thé như giọng mà 

người ta gán cho con công của nữ thần Saraswati (nếu chúng ta tin theo truyền thuyết 

thì cái giọng đó làm cho Long vương cũng phải sợ) hét vang lên dọc theo đường dây 

liên lạc “Olcott lại chiêu mộ ma quỉ rồi ! . . Người Anh đang phát điên lên . . . Chơn sư 

Koot Hoomi ơi, hãy mau chóng đến cứu con !” và trong khi kích động bà quên rằng 

                                       
[1]

 Cách đánh vần theo thông lệ của tiếng Anh là Amritsar (Chú thích của Ban Biên Tập) 
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mình đang nói tiếng Anh. Ta phải nói rằng cái điện tín của “Bà Già” tác dụng vào 

người ta cũng giống như những tảng đá từ một máy bắn đá ! 

Liệu ta có thể làm gì ngoại trừ việc phải đến đó ? Thật là hoài công khi cãi lý 

xuyên qua không gian với một người đang lạnh lẽo vì thất vọng và ở trong một trạng 

thái chao đảo về đạo đức. Vậy là ta phải xuất lộ từ nơi ẩn dật trong nhiều năm và phải 

mất một số thời gian dỗ dành bà ta hết sức mình. Nhưng bạn của chúng ta không phải 

là người khiến cho tâm trí của bà phải suy gẫm về sự cam chịu đầy triết lý của Marcus 

Aurelius. Số phận không bao giờ nêu rõ điều mà nó có thể nói: “Đây là một chuyện 

của vua chúa khi người ta đã làm điều tốt bằng cách nghe thấy kẻ xấu xa nói về bản 

thân” . . . Ta chỉ đến trong vòng vài ngày thế mà giờ đây ta còn cảm thấy rằng bản thân 

ta không thể chịu đựng thêm một thời gian nào nữa cái bầu từ khí ngạt thở ngay cả của 

những người đồng hương của ta. Ta đã thấy một vài ông già người Sikh kiêu hảnh 

nhưng say sưa và thất thểu trên lề lát bằng đá hoa cương của Thánh điện của mình. Ta 

đã nghe thấy một người Vakil nói tiếng Anh kịch liệt phản kháng Vidya Yoga và 

Thông Thiên Học, đó là một sự lừa gạt và nói dối, y tuyên bố rằng Khoa học của nước 

Anh đã giải thoát người ta ra khỏi sự “mê tín dị đoan lạc hậu” đó, và y bảo rằng thật là 

một sỉ nhục cho nước Ấn Độ khi quả quyết rằng những tu sĩ yoga và những ẩn sĩ dơ 

dáy có biết điều gì đó về những bí nhiệm của thiên nhiên hoặc là bất kỳ người nào còn 

sống có thể hiển lộng được bất kỳ phép lạ nào đó ! Ngày mai ta sẽ trở về nhà. 

Việc giao bức thư này rất có thể bị trì hoãn trong vòng vài ngày vì những nguyên 

nhân mà ta có chỉ rõ ra thì cũng chẳng ích lợi gì cho con. Trong khi đó, tuy nhiên ta đã 

điện tín cho con những lời cảm tạ vì con đã vui lòng tuân theo ý muốn của ta trong 

những vấn đề mà con ám chỉ trong bức thư vào ngày 24. Ta thú vị khi thấy rằng con đã 

không thể không giới thiệu ta ra trước thế gian với vai trò là một “người có thể làm 

đồng lõa”. Điều này có thể khiến cho con số của chúng ta lần tới mười người. Ta tin 

như vậy. Nhưng ta phải nói rằng lời hứa hẹn của con đã được làm tròn một cách trung 

thành và tốt đẹp. Khi nhận được ở Amritsar vào ngày 27 lúc 2 giờ chiều, thì ta đã nhận 

được bức thư của con 5 phút sau lúc được gửi đi ở quá Rawalpidi cách đây chừng 30 

dặm; cũng vào buổi chiều hôm đó lúc 4 giờ chiều, ta đã từ Jhelum điện báo cho con để 

thông báo con biết điều này. Vậy thì như con thấy, thế giới phương Tây hoặc ngay cả 

người Aryen, người Vakil nói tiếng Anh và đa nghi đều không thể khinh thường cách 

thức giao nhận thư tín được tăng tốc và cách liên lạc nhanh chóng của chúng ta. 

Ta không thể yêu cầu có được một khuôn khổ tâm trí đầy phán xét hơn nơi một 

đồng minh mà con chỉ mới bắt đầu như vậy. Huynh đệ ơi, con đã thay đổi rõ rệt thái 

độ đối với chúng ta. Điều này sẽ cản trở chúng ta hoàn toàn hiểu biết với nhau trong 

một ngày tương lai. 

Chúng ta đã xem xét cặn kẽ và cẩn thận đề nghị của ông Hume. Chắc chắn là 

ông ta cũng khuyên con về những kết quả mà bức thư của ta gửi cho ông có trình bày. 

Liệu ông ta có coi “cách thức hành động” của chúng ta là một sự thử thách công bằng 

như con nghĩ thì lại là một vấn đề khác. Đức Văn Minh Đại Đế (thượng cấp của ta) đã 

cho phép ta liên lạc thư tín với cả hai các con và ngay cả một ngày nào đó tiếp xúc cá 

nhân với Chi bộ Anh Ấn trong trường hợp Chi bộ này được thành lập. Điều này bây 

giờ hoàn toàn tùy thuộc vào con. Ta không thể nói với con nhiều hơn nữa. Con thật là 

chí lý đối với việc địa vị của các người bạn của chúng ta trong thế giới Anh Ấn đã 

được cải thiện một cách đáng kể qua cuộc thăm viếng ở Simla; và mặc dù con đã 
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khiêm tốn không chịu nói như vậy, thì quả thật là chúng ta chủ yếu biết ơn con về điều 

đó. Nhưng nếu không có những diễn biến xảy ra rồi được công bố ở Bombay thì cùng 

lắm cũng không thể có được nhiều hơn một sự trung lập đầy hảo ý mà dân tộc Anh của 

các con tỏ lộ ra đối với dân tộc ta. Giữa hai nền văn minh mà hai dân tộc này lần lượt 

đại diện có một điểm tiếp xúc nhỏ đến nỗi mà người ta hầu như có thể nói là chúng 

không hề tiếp xúc với nhau. Cũng chỉ có một ít người (liệu ta có thể gọi là lập dị được 

chăng ?) giống như con mơ những giấc mơ tốt đẹp và táo bạo hơn những người còn 

lại, mới dám gợi ra cái ý tưởng táo bạo một cách đáng khâm phục là hội nhập hai nền 

văn minh lại với nhau. Liệu con chợt có ý nghĩ rằng hai công bố ở Bombay, nếu không 

bị ảnh hưởng thì ít ra cũng có thể không bị cản trở bởi những người có thể làm như thế 

vì họ thấy cần có nhiều sự biến động để tạo ra kết quả kép khiến cho người ta cần phải 

được giải khuây đối với quả Lựu đạn có Gài Chốt (the Brooch Grenade) và có lẽ thử 

thách cường độ quan tâm cá nhân của con đối với huyền bí học và Thông Thiên Học ? 

Ta không nói như vậy; ta chỉ điều tra xem liệu tình trạng bất ngờ có nảy sinh ra trong 

trí của con chăng. Ta đã khiến người khác thông báo cho con biết rằng nếu những chi 

tiết được đưa ra trong bức thư bị đánh cắp đã được tiên liệu trong tờ Tiền Phong – một 

chỗ thích hợp hơn nhiều, ở đó các chi tiết đã được xử lý một cách có lợi hơn – thì tài 

liệu đó cũng chẳng ai buồn hoài công ăn cắp cho tờ Thời báo Ấn Độ, vì vậy không tên 

tuổi nào sẽ xuất hiện trên báo. 

Chắc chắn Đại tá Olcott “đã lỗi nhịp 
[1]

 với những cảm xúc của người Anh” 

thuộc hai giai cấp; tuy nhiên ông ta lại hòa nhịp với chúng ta hơn những người Anh. 

Chúng ta có thể tin vào ông ta trong mọi trường hợp; và dù sao đi nữa thì ông cũng đã 

thệ nguyện phục vụ trung thành cho chúng ta. Huynh đệ thân mến, tiếng nói của ta là 

tiếng vọng của sự công bằng vô tư. Liệu ta có thể tìm thấy một sự tận tụy như thế ở 

đâu ? Ông ta là một người không bao giờ thắc mắc mà chỉ biết vâng lời; ông có thể 

phạm phải vô số lỗi lầm vì quá nhiệt thành nhưng không bao giờ ông không chịu sửa 

đổi lỗi lầm của mình ngay cả khi phải trả giá bằng sự hạ mình lớn lao nhất; ông cho 

rằng việc hi sinh những tiện nghi và ngay cả việc hi sinh mạng sống cũng là một điều 

cần phải mạo hiểm một cách vui vẻ bất cứ khi nào cần tới; ông sẽ ăn bất kỳ thức ăn 

nào hoặc ngay cả nhịn ăn; ông ngủ trên bất cứ cái giường nào, làm việc ở bất cứ nơi 

đâu, tỏ tình huynh đệ với bất cứ người nào ở dưới đáy xã hội và chịu đựng bất cứ sự 

thiếu thốn nào vì chính nghĩa . . . Ta công nhận rằng mối liên hệ của ông với một Chi 

bộ Anh Ấn ắt là một “điều tồi tệ”, vì vậy ông sẽ không dính dáng gì tới nó cũng như 

ông chẳng dính dáng gì tới Chi bộ Luân đôn ở nước Anh. Mối liên hệ của ông sẽ thuần 

túy là danh nghĩa và có thể còn hơn thế nữa bằng cách dàn xếp các Điều lệ của con cẩn 

thận hơn Điều lệ của Hội Thông Thiên Học Quốc tế và khiến cho tổ chức của con có 

được một hệ thống quản lý tự trị vốn ít khi (nếu có) cần tới một sự can thiệp từ bên 

ngoài. Nhưng việc để cho Chi bộ Anh Ấn được độc lập với mục tiêu giống như (dù là 

toàn phần hay một phần) Hội Thông Thiên Học Quốc tế cùng với cũng những nhà lãnh 

đạo đó đằng sau hậu trường; ắt chẳng những là việc gây ra một cú đấm chí tử cho Hội 

Thông Thiên Học mà còn gán cho chúng ta một nỗi lao tâm lao lực cả hai bề mà tuyệt 

nhiên không có lợi ích gì bù đắp lại theo như bất kỳ người nào trong chúng ta có thể 

nhận thấy được. Hội Thông Thiên Học Quốc tế chưa bao giờ can thiệp một chút xíu 

nào vào Hội Thông Thiên Học nước Anh mà thật ra cũng chẳng can thiệp vào bất kỳ 
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Chi bộ nào khác cho dù là có tính cách tôn giáo hay triết học. Sau khi đã tạo ra hoặc ra 

lệnh tạo ra một Chi bộ mới, thì Hội Thông Thiên Học Quốc tế đã sáng lập ra nó (bây 

giờ việc này không thể được thực hiện mà không có sự Phê chuẩn và chữ ký của chúng 

ta) để rồi Hội thường thường rút lui vào sau hậu trường (theo như con nói). Mối liên hệ 

của nó với các Chi bộ phụ thuộc chỉ bị hạn chế vào việc cứ ba tháng một lần tiếp nhận 

những bản báo cáo về công việc của các Chi bộ, danh sách các Hội viên mới, phê 

chuẩn những việc trục xuất – chỉ khi đặc biệt được kêu gọi để làm trọng tài can thiệp 

do các vị Sáng lập có liên hệ trực tiếp với chúng ta – v. v. . .; bằng không thì nó chẳng 

can thiệp vào các vụ việc của các Chi bộ trừ phi bị kháng án để dùng làm một loại tòa 

kháng án. Và việc này còn tùy thuộc vào con, vậy thì có gì mà phải cản trở Hội của 

con vẫn hầu như là độc lập ? Thậm chí chúng ta còn độ lượng hơn những người Anh 

rộng rãi đối với chúng ta. Chúng ta sẽ không cưỡng chế, thậm chí cũng không yêu cầu 

con phê chuẩn một người Ấn Độ “Thường trực” trong Hội của con để theo dõi quyền 

lợi của Quyền Uy Tối Thượng của Hội Thông Thiên Học Quốc tế một khi chúng ta đã 

tuyên bố rằng con được độc lập; nhưng điều này sẽ ngấm ngầm tin tưởng rằng là con 

trung thành với lời hứa danh dự. Nhưng nếu bây giờ con không ưa cái ý tưởng sự giám 

sát chấp hành thuần túy danh nghĩa của Đại tá Olcott (là một người Mỹ thuộc dòng 

giống của con) thì chắc chắn con sẽ nổi loạn chống lại uy quyền của một người Ấn Độ 

có các thói quen và phương pháp của dân tộc và giống dân của mình; cho dù con tự 

nhiên là có hảo ý, thì con cũng chưa học được ngay cả việc khoan dung chứ đừng nói 

tới sự yêu thương và lòng kính trọng. Con hãy suy nghĩ cẩn thận trước khi yêu cầu 

chúng ta dẫn dắt. Các vị Chơn sư tốt nhất, có học nhất và thánh thiện nhất của chúng ta 

đều thuộc giống dân Tây Tạng trơn tru và giống người Singhs ở Punjab – con biết rằng 

theo ngạn ngữ thì sư tử là một con thú dơ dáy và ưa tấn công mặc dù nó có sức mạnh 

và sự can đảm. Liệu con có chắc chắn rằng những người đồng hương tốt bụng của con 

sẽ dễ dàng tha thứ cho người Ấn Độ của chúng ta khi phạm lỗi xã giao về phong tục 

hơn là lỗi của những bà con thân thích của mình ở nước Mỹ ? Nếu những nhận xét của 

ta không gây lầm lạc, thì ta ắt bảo rằng điều này thật đáng nghi ngờ. Các thành kiến 

của quốc gia thường khiến cho phong cảnh bị mờ đi 
[1]

. Con bảo rằng “chúng con sẽ 

vui sướng biết bao nếu người dẫn dắt chúng con chính là thầy”, nghĩa là người liên lạc 

thư tín không xứng đáng với con. Huynh đệ thân mến, liệu con có chắc chắn rằng các 

ấn tượng dễ chịu mà giờ đây con có thể có được từ việc liên lạc thư tín với ta ắt không 

tức khắc bị hủy hoại khi con thấy được ta ? Và liệu có những vị Shaberons thánh thiện 

nào của chúng ta có được lợi ích ngay cả chỉ một chút nền giáo dục đại học và một 

chút xíu phong tục của phương Tây mà ta đã từng được chia xẻ ? Ví dụ như: ta muốn 

bà B. tuyển lựa trong số hai hoặc ba người Aryen ở Punjab (đang nghiên cứu Yoga 

Vidya và là những người thần bí bẩm sinh) một người mà ta không cần phải tiết lộ cho 

y quá nhiều, cũng có thể chỉ định y làm một nhân viên liên lạc giữa con và chúng ta; ta 

rất nôn nóng muốn gửi người này tới con với một bức thư giới thiệu và yêu cầu y nói 

chuyện với con về Khoa Yoga và những tác dụng thực tế của nó. Nhà quí tộc trẻ tuổi 

này rất là thanh tịnh, có những hoài bão và tư tưởng thuộc loại tâm linh cao cả nhất, y 

chỉ nhờ tự lực mà có thẩm quyền nhập vào các vùng của cõi trời vô sắc; người trẻ tuổi 

này lại không thích hợp với một phòng khách. Sau khi đã giải thích cho y là y sẽ đem 

lại được ích lợi tốt đẹp nhất cho xứ sở của mình nếu y giúp con tổ chức được một Chi 
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bộ các nhà thần bí người Anh và chứng tỏ cho họ thấy việc nghiên cứu khoa Yoga hầu 

như đã đưa tới những kết quả kỳ diệu như thế nào; thì bà B. bèn yêu yêu cầu y một 

cách rất ý tứ và tế nhị là hãy thay đổi y phục và khăn quấn đầu trước khi khởi hành đi 

Allahabad vì (mặc dù bà không giải thích lý do này với y) chúng rất bẩn thỉu và lôi 

thôi. Bà bảo rằng bạn phải nói với ông Sinnett là bạn mang tới cho ông ta một bức thư 

của Huynh trưởng K. mà ông liên lạc bằng thư tín với ngài; nhưng nếu ông ta hỏi bạn 

bất cứ điều gì về ngài hoặc các Huynh trưởng khác, thì bạn cứ trả lời ông ta một cách 

đơn giản và chân thực rằng bạn không được phép nói dông dài về đề tài này. Bạn chỉ 

nói về khoa Yoga và chứng tỏ cho ông ta biết bạn đã đạt được những quyền năng nào. 

Người trẻ tuổi này thoạt tiên đồng ý nhưng sau đó lại viết một bức thư kỳ lạ như sau: 

“Thưa bà”, bà rao giảng những tiêu chuẩn cao siêu nhất về đạo đức và sự trung thực 

v.v. . ., thế mà bà lại bảo tôi phải đóng vai một kẻ lừa gạt. Bà yêu cầu tôi phải thay đổi 

quần áo vì nó có nguy cơ khiến cho người ta có một ý tưởng sai lầm về nhân cách của 

tôi và đánh lừa người quí tộc mà bà gửi tôi đến. Và nếu ông ta hỏi tôi liệu cá nhân tôi 

có biết Chơn sư Koot Hoomi không, thì chẳng lẽ tôi lại câm miệng như hến khiến cho 

ông ta chẳng biết tôi đang nghĩ gì ? Đây ắt là một sự giả dối ngấm ngầm và khi phạm 

tội đó, tôi ắt sẽ phải bị chui vào cái vòng dễ sợ tái sinh luân hồi !” Đây là một điều 

minh họa cho những khó khăn mà chúng ta phải đương đầu. Vì không thể gửi tới cho 

con một kẻ sơ cơ trước khi con đã thệ nguyện với chúng ta, cho nên chúng ta phải hoặc 

là giữ lại hoặc là biệt phái tới chỗ con một người cùng lắm cũng sẽ gây xúc động mạnh 

nếu không phải là tức khắc gây cho con một sự ghê tởm ! Bức thư đã được chính tay ta 

trao cho y, y chỉ phải hứa ngậm miệng về những vấn đề mà y chẳng biết gì và chỉ có 

thể tạo ra một ý tưởng sai lầm khiến cho chính y trở nên trong sạch hơn. Đây lại là 

thành kiến và giới cấm thủ. Michelet có nói trong hơn một ngàn năm, các vị Thánh của 

Ki Tô Giáo chẳng bao giờ chịu tắm rửa ! Vậy vì các vị Thánh của chúng ta còn sợ phải 

thay đổi quần áo trong bao nhiêu lâu nữa, e rằng bị coi là những kẻ Marmalik 
[1]

 và là 

những người sơ cơ thuộc các giáo phái đang cạnh tranh và sạch sẽ hơn. 

Nhưng những khó khăn này của chúng ta không được gây cản trở cho việc khởi 

sự làm việc. Đại tá O. và bà B. dường như sẵn sàng chịu trách nhiệm cá nhân về cả 

con lẫn ông Hume nếu bản thân con sẵn lòng đáp ứng với sự trung thành của bất kỳ 

người nào mà phe phái của con chọn ra để lãnh đạo Hội Thông Thiên Học Anh Ấn, thì 

chúng ta cũng bằng lòng là sẽ thử làm việc. Địa hạt này của con và không ai được 

phép can thiệp vào địa hạt của con, ngoại trừ chính ta nhân danh các Thượng cấp khi 

con đã từng có lần tôn vinh ta bằng cách thích ta hơn những người khác. Nhưng trước 

khi người ta xây nhà thì y phải có một đồ án thiết kế. Giả sử con soạn thảo một giác 

thư mà con đã có sẵn dự định về cách cấu tạo và chính sách quản lý của Hội Thông 

Thiên Học Anh Ấn rồi đệ trình nó để được xem xét ? Nếu các Thượng cấp của ta đồng 

ý – và không chắc gì bản thân các ngài sẽ cản trở được sự tiến bước lên đại đồng thế 

giới hoặc làm chậm trễ việc phong trào này tiến lên một mục tiêu cao hơn – thì bấy giờ 

con sẽ có ngay tức khắc những đặc quyền. Nhưng trước hết các ngài phải thấy được đề 

án đó và ta phải yêu cầu con nhớ cho rằng Hội mới sẽ không được phép cắt đứt liên lạc 

với Hội Quốc tế, mặc dù con được toàn quyền quản trị công việc của mình theo cách 

thức riêng mà tuyệt nhiên không sợ bị ông Hội Trưởng can thiệp chừng nào mà con 

không vi phạm Điều lệ chung. Và về điều này, ta xin con hãy tham chiếu Điều lệ số 9. 

                                       
[1]

 Chẳng biết có phải là Mlechchas (kẻ dã man) hay chăng? Chú thích của Ban Biên Tập. 
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Đây là lời gợi ý thực tế đầu tiên xuất phát từ một người “ăn lông ở lổ” bên này và bên 

kia dãy Hi Mã Lạp Sơn mà con đã tôn vinh bằng cách tin cậy. 

Và bây giờ ta nói về cá nhân con. Ta đâu có làm nản chí kẻ nào sốt sắng như 

chính con bằng cách dựng nên những hàng rào mà con không thể vượt qua được. 

Chúng ta không bao giờ khóc than kể lể về điều không thể tránh được mà chỉ cố gắng 

làm được điều gì tốt nhất trong tình huống tồi tệ nhất. Và mặc dù chúng ta không xô 

đẩy cũng không thu hút những kẻ không sốt sắng đi vào lãnh vực bí nhiệm của thiên 

nhiên huyền bí, chúng ta không bao giờ lẫn tránh việc bày tỏ ý kiến một cách thoải mái 

và không sợ hãi, song chúng ta bao giờ cũng sẵn lòng trợ giúp những kẻ nào đến với 

mình, ngay cả những kẻ theo thuyết bất khả tri vốn giả định một cách tiêu cực rằng 

mình “chẳng biết gì ngoại trừ những hiện tượng và không chịu tin vào bất cứ điều gì 

khác nữa”. Quả thật là người đã lập gia đình không thể trở thành một Chơn sư, thế 

nhưng nếu không phấn đấu để trở thành “một đạo sĩ Raja Yoga, thì y cũng có thể thu 

hoạch được một vài quyền năng và làm được nhiều điều tốt đẹp cho loài người, và 

thường còn hơn thế nữa bằng cách vẫn ở trong phạm vi thế giới của mình. Vì vậy 

chúng ta sẽ không yêu cầu con thay đổi một cách hấp tấp những thói quen sinh hoạt cố 

định trước khi con tin chắc rằng nó thật cần thiết và có ích lợi. Con là một người có thể 

được bỏ mặc để tự lèo lái chính mình và có thể được bỏ mặc như thế một cách an toàn. 

Chỉ có quyết tâm của con là được coi trọng hơn hết, kỳ dư thì thời gian sẽ thực hiện 

được mọi chuyện. Có nhiều hơn một phương cách để cho người ta thu lượm được kiến 

thức huyền bí. Một vĩ nhân đã nhận xét như sau khi không được nhận vào nhập môn 

tối cao về các bí pháp: “Có nhiều hạt nhang dành cho cùng một bàn thờ; một hạt có thể 

rơi nhanh hơn vào trong ngọn lửa, còn hạt kia có thể muộn hơn, nhưng sự khác nhau 

về thời gian chẳng có nghĩa lý gì”. Trong câu hỏi của con có một giọng điệu phàn nàn 

là liệu có thể có trở lại cái linh ảnh của đêm hôm trước ngày đi dã ngoại chăng. Thiết 

tưởng rằng nếu con có được một linh ảnh vào ban đêm thì chẳng bao lâu nữa con sẽ 

không còn “quí trọng” chúng. Nhưng có một lý do quan trọng hơn nhiều, tại sao con 

không nên có dư những linh ảnh như thế vì điều này làm phí phạm sức lực của chúng 

ta. Nó sẽ được thực hiện giống như ta thường làm khi bất kỳ người nào trong chúng ta 

liên lạc với con hoặc là thông qua các giấc mơ, các ấn tượng lúc đang tỉnh thức, các 

bức thư (ở bên trong hay bên ngoài cái gối) hoặc là thăm viếng cá nhân dưới dang tinh 

vi. Nhưng con nên nhớ rằng Simla cao hơn Allahabad tới 7000 bộ và có rất nhiều khó 

khăn cần phải khắc phục ở Allahabad. Ta không khuyến khích con trông mong quá 

nhiều, vì giống như con, ta cũng miễn cưỡng hứa hẹn cái điều mà vì nhiều lý do khác 

nhau, ta không thể hoàn thành được. 

Từ ngữ “Tình Huynh Đệ Đại Đồng” không phải là một cụm từ rỗng tuếch. Như 

đã cố gắng giải thích trong bức thư ta gửi ông Hume (mà tốt hơn con nên hỏi mượn 

ông ta) thì đại khối nhân loại đang rất cần chúng ta. Đó là nguyên tắc cơ bản an toàn 

duy nhất để có được nền luân lý cho toàn thể thế giới. Nếu đó là một giấc mơ thì nó ít 

ra cũng là một giấc mơ cao quí cho loài người và là hoài bão của một Chơn sư. 

 

Thân ái, 

 KOOT‟ HOOMI LAL SINGH 
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Bức Thư Số 5 

 

Bạn thân mến, 

Ta có được bức thư đề ngày 19 tháng 11 của con mà ta đã dùng phép thẩm thấu 

đặc biệt để rút ra từ cái phong bì ở Meerut và bức thư của con gửi “Bà Già” với cái vỏ 

được đăng ký đã bị rỗng hết một nửa và đã được gửi an toàn tới cho Cawnpore, khiến 

cho bà nguyền rũa ta . . . Nhưng bà quá yếu đuối cho nên hiện nay không thể đóng vai 

người đưa thư vô hình của ta. Ta rất tiếc khi thấy rằng bà đã một lần nữa tỏ ra không 

chính xác và khiến cho con bị lầm lẫn; nhưng điều này chủ yếu là lỗi của ta, vì ta 

thường bỏ lơ không xoa thêm vào cái đầu khốn khổ đang đau ốm của bà cho nên bà 

mới hay quên và làm lẫn lộn các sự việc nhiều hơn bình thường. Ta không yêu cầu bà 

bảo con “hãy từ bỏ cái ý tưởng lập Chi bộ Anh Ấn vì việc này chẳng đi đến đâu” mà 

chỉ nói: “Con hãy từ bỏ việc lập Chi bộ Anh Ấn mà lại hợp tác với ông Hume, vì điều 

này chẳng đi đến đâu”. Ta sẽ gửi cho con bức thư của ông ta trả lời bức thư của ta và 

bức thư cuối cùng của ta để cho con tự phán xét lấy. Sau khi đã đọc bức thư cuối cùng 

của ta, con làm ơn niêm phong lại rồi gửi cho ông ta, chỉ cần con làm như thế nhân 

danh ta. Nếu ông ta không hỏi, thì tốt hơn con đừng cho ông ta biết con đã đọc thư của 

ông ta. Ông ta có thể kiêu hảnh về nó, nhưng điều này không nên đâu. 

Bạn thân mến, con không được ác cảm với ta vì điều mà ta nói với ông là nói 

chung chung về người Anh. Người Anh rất cao ngạo. Đặc biệt là đối với chúng ta, 

khiến ta coi đó là một quốc hồn quốc túy của nước Anh. Và con không được lẫn lộn 

quan điểm riêng của mình (nhất là quan điểm mà con có hiện nay) với quan điểm của 

người đồng hương của con nói chung. Ít người – nếu có (dĩ nhiên ngoại trừ chính con 

vì sức mạnh của những điều khao khát đã khiến cho người ta bỏ qua mọi điều cân nhắc 

khác) đã từng đồng ý để cho “một tên da đen” dẫn dắt hoặc lãnh đạo mình chẳng khác 

gì thời nay một Desdemona hiện đại lại chọn một Othello người Ấn Độ. Thành kiến 

của chủng tộc thật là mạnh mẽ và ngay cả ở nước Anh tự do thì người ta cũng coi 

chúng ta là một “dân tộc hạ đẳng”. Và chính cái luận điệu này cũng bàng bạc qua nhận 

xét của con về “một người thuộc một dân tộc không quen với những phong tục tao 

nhã” và “một người nước ngoài nhưng là người quí tộc”, chỉ có người quí tộc là được 

ưa thích. Một người Ấn Độ cũng ít khi bị coi thường vì thiếu sót về “những phong 

cách tao nhã” nếu ngài đã là “một Chơn sư” tới 20 lần trở đi trở lại; và chính cái đặc 

điểm này cũng nổi bật lên trong lời chỉ trích của Tử tước Amberley đối với “Chúa Giê 

su kém giáo dục”. Nếu con quãng diễn lời lẽ của mình và bảo rằng: “Một người nước 

ngoài nhưng không phải là một người quí tộc” (theo khái niệm người Anh của con) thì 

con ắt đã không thể nói thêm – như con đã nói rằng người ta coi ngài là không thích 

hợp nhất. Vì vậy ta xin nhắc lại rằng đại đa số những người Anh Ấn chúng ta (trong 

đám đó thì từ “người Ấn Độ” hoặc “Á Đông” thường làm cho người ta liên tưởng tới 

một cái ý có thật mặc dù mơ hồ đó là một người sử dụng ngón tay của mình thay vì 

một mảnh vải mịn và thề bỏ không xài xà bông) chắc chắn thích một người Mỹ hơn là 

“một người Tây Tạng trơn tru”. Nhưng con không cần phải lo sợ cho ta. Bất cứ khi 

nào mà ta xuất hiện – cho dù một cách vô hình hoặc bằng xương bằng thịt – trước mắt 

người bạn A. P. Sinnett của ta, thì ta sẽ không quên đầu tư một số năng lượng nào đó 

vào một mảnh lụa Trung hoa hình vuông thuộc loại tốt nhất để mang theo trong cái túi 
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chogga của mình và ta cũng không quên tạo ra một bầu không khí có mùi gỗ đàn 

hương và mùi hoa hồng trên tấm vải lông dê Kashmir. Đây ít nhất là điều ta có thể làm 

để chuộc tội cho những người đồng hương của mình. Nhưng vậy thì con thấy đó, ta chỉ 

là kẻ nô lệ cho những người chủ của mình; và nếu được phép thỏa mãn tình cảm thân 

hữu của chính ta đối với con và quan tâm tới cá nhân con, thì ta lại không thể được 

phép làm như vậy đối với những người khác. Vả lại nói thật ra thì ta cũng biết rằng 

mình không được phép làm như thế và bức thư bất hạnh của ông Hume đã góp phần 

rất nhiều vào sự kiện này. Có một nhóm hoặc một phân bộ riêng biệt trong hội đoàn 

huynh đệ chúng ta vốn quan tâm tới những sự giao tiếp ngẫu nhiên và rất hiếm hoi của 

chúng ta với một người thuộc dòng máu và chủng tộc khác; họ đã tiếp dẫn qua ngưỡng 

cửa đạo Đại úy Remington và hai người Anh khác trong thế kỷ này. Thế mà các “bậc 

Huynh trưởng” này thường không có thói quen dùng nước hoa. 

Như vậy, cuộc trắc nghiệm vào ngày 27 không phải là hiện tượng trắc nghiệm 

sao ? Dĩ nhiên chứ. Nhưng liệu con có cố gắng (theo như con nói) lấy được nguyên 

bản của thông điệp gửi đi ở Jhelum không ? Mặc dù người bạn rỗng tuếch nhưng 

phong phú của chúng ta (tức bà B. được chứng tỏ là kẻ có nhiều trong một vùng nhỏ 

hẹp, là người viết thư cho ta, tạo ra những bức thư của ta, thế nhưng nếu bà ta không 

hiện diện khắp nơi hoặc có năng khiếu bay từ Amritsar tới Jhelum – một khoảng cách 

hơn 200 dặm – trong vòng hai phút thì làm sao bà ta có thể viết dùm cho ta bức thông 

điệp có lối chữ viết tay của chính ta ở Jhelum chỉ mới khoảng hai tiếng đồng hồ sau 

khi bà đã nhận được bức thư của con ở Amritsar ? Chính vì thế mà ta không lấy làm 

tiếc rằng con nói là con gửi bức thư này, vì khi con có được bức thông điệp đó thì 

không một “kẻ gièm pha” nào còn có đủ sức mạnh, ngay cả cái lập luận đa nghi của 

ông Hume cũng không thể chiếm ưu thế được. 

Tự nhiên là con sẽ tưởng tượng rằng tờ Thời báo Ấn Độ sẽ chụp ngay lấy (hăm 

hở hơn bao giờ hết) cái “sự tiết lộ vô danh” mà hiện nay đã được vọng lại ở nước Anh, 

nếu đó là sự tiết lộ có danh tính. Nhưng ở đây, lại một lần nữa, ta sẽ chứng tỏ rằng con 

sai lầm. Nếu con là người đầu tiên in ra bản tường trình, thì tờ Thời báo Ấn Độ sẽ 

chẳng bao giờ công bố bài “Một ngày với bà B.”, vì cái bài báo “giật gân” theo kiểu 

Mỹ này tuyệt nhiên không hề do Olcott viết ra. Nó ắt không có được lý do tồn tại của 

mình. Vì nôn nóng muốn sưu tầm cho Hội Thông Thiên Học mọi bằng chứng để 

chứng thực cho các quyền năng huyền bí của điều mà ông gọi là Chi bộ sơ thủy, và vì 

thấy rằng con vẫn im lặng, cho nên vị Đại tá oai vệ của chúng ta cảm thấy tay chân 

ngứa ngáy chừng nào mà mọi việc còn chưa được lôi ra ánh sáng và mọi việc còn đắm 

chìm trong bầu không khí đen tối và khiếp đảm! . . . Bài hát tiếng Pháp có diễn tả như 

sau: “Chính vì thế mà chúng ta không đi vô rừng nữa”. 

Con có biết “điệu nhạc” đó không ? Được thôi, ta phải nhờ con mua dùm một 

cặp kính ở Luân đôn. Thế nhưng dường như “lỗi thời” hoặc “lạc điệu” thì cũng cá mè 

một lứa. Nhưng con phải chọn theo cái thói quen lỗi thời của ta là “viết những vạch 

nhỏ” trên các chữ “m”. Những vạch này thật là cần thiết cho dù nó đã “lạc điệu và lỗi 

thời” so với thuật viết chữ hiện đại. Hơn nữa, con nên nhớ rằng những bức thư này của 

ta không hề được viết ra mà được in dấu hoặc phóng hiện, thế là mọi lỗi lầm đều được 

sửa đổi. 

Hiện nay chúng ta sẽ không bàn xem mục tiêu và mục đích của con có khác xa 

so với ông Hume hay chăng ? Nhưng nếu động cơ thúc đẩy ông ta là một “lòng nhân 



 W.W.W.THONGTHIENHOC.COM 

35 
 

ái thuần túy và rộng lớn hơn”, thì cách thức mà ông khởi sự công việc để đạt được 

những mục tiêu này sẽ chẳng bao giờ đưa ông vượt quá được những cuộc khảo luận 

thuần túy lý thuyết về đề tài này. Hiện nay thật hoài công khi cố gắng biểu diễn ông 

dưới bất kỳ khía cạnh nào khác. Bức thư của ông ta mà không bao lâu nữa con sẽ đọc 

chính là “một đài kỷ niệm những niềm kiêu hảnh và sự ích kỷ vô ý thức” (ta có nói với 

ông ta như vậy). Ông ta là một người quá đứng đắn và thuộc giai cấp thượng lưu cho 

nên không thể phạm phải những lỗi hiếu danh nhỏ nhặt; nhưng niềm kiêu hảnh của 

ông ta cao ngất trời chẳng khác gì Lucifer trong truyện thần thoại; và con có thể tin ta 

đi khi ta bảo rằng đây là ông Hume thì ta tự nhiên là có kinh nghiệm về bản chất con 

người. Đó không phải là một kết luận vội vã của ta dựa vào bất kỳ xúc cảm cá nhân 

nào, mà là quyết định của vị cao cấp trong các vị Chơn sư còn sống, đó là vị Shaberon 

ở Than La. Khi ông ta đề cập tới bất kỳ vấn đề nào thì sự việc cũng giống như vậy, 

ông quyết tâm một cách ngoan cố khiến cho mọi việc hoặc là phải thích ứng với những 

kết luận đã có trước của mình, hoặc là xua tan mọi thứ đi bằng một đợt chỉ trích gay 

gắt và mỉa mai. Ông Hume là một người rất có tài và đó là điểm mấu chốt của ông ta. 

Một tâm trạng như thế thì con cũng hiểu rằng chẳng thu hút được mấy bất kỳ người 

nào trong chúng ta muốn đến giúp đỡ ông. 

Không, ta không và sẽ chẳng bao giờ “coi thường” bất kỳ “xúc cảm” nào (cho dù 

nó có thể đụng chạm tới những nguyên tắc của chính mình), khi xúc cảm này được 

biểu hiện một cách thẳng thắn và công khai như của con. Động cơ thúc đẩy của con có 

thể và chắc chắn là lòng vị ngã nhiều hơn là hảo ý rộng rãi đối với loài người. Thế 

nhưng, vì con thú nhận nó mà không khoác lấy bất kỳ chiêu bài nhân ái nào, cho nên 

ta cũng thành thật nói với con rằng con có nhiều cơ may hơn hẳn ông Hume để học 

được nhiều điều về huyền bí học. Ta là một trong những người sẽ làm tất cả những gì 

có thể làm được cho con trong những hoàn cảnh mà ta bị hạn chế bởi những mệnh lệnh 

mới như hiện nay. Ta sẽ không bảo con từ bỏ điều này hoặc điều kia, vì nếu con không 

biểu lộ một cách chắc chắn những mầm mống cần thiết hiện diện nơi con, thì điều này 

vừa hoài công lại vừa độc ác. Nhưng ta bảo rằng con HÃY CỐ GẮNG. Con đừng có 

thất vọng. Con hãy đoàn kết với nhiều người nam nữ có quyết tâm thực nghiệm về 

thuật thôi miên Mesmer và điều thường được gọi là các hiện tượng “thần linh học”. 

Nếu con hành động theo những phương pháp đã được qui định, thì cuối cùng chắc 

chắn là con sẽ đạt được kết quả. Ngoài ra, con sẽ làm hết sức mình và ai mà biết đâu 

được ! Ý chí mạnh mẽ sẽ sáng tạo và sự đồng cảm sẽ thu hút ngay cả các Chơn sư, mà 

qui luật của các ngài vốn đối kháng với việc trà trộn trong đám người chưa được điểm 

đạo. Nếu con sẵn lòng, ta sẽ gửi con một bài Tiểu luận cho thấy tại sao ở Âu Châu hơn 

là ở bất cứ nơi nào khác, muốn thành công trong khoa huyền bí, thì người ta cần phải 

có một Tình Huynh đệ Đại đồng, nghĩa là một sự tụ hội các “ái lực” bao gồm các lực 

và các đối cực khác nhau nhưng thu hút nhau mạnh mẽ, tập trung xung quanh một ý 

tưởng nổi bật. Một con én không thể làm được mùa xuân, nhưng nhiều con én phối 

hợp lại có thể thành tựu được điều này. Dĩ nhiên trong trường hợp con tổ chức như vậy 

thì con phải chịu việc Olcott đứng đầu Hội Thông Thiên Học Quốc tế, vì thế cho nên 

xét theo danh nghĩa, cũng là Hội trưởng của mọi Chi bộ hiện hữu. Nhưng ông ta sẽ 

không phải là “thủ lãnh” của con, cũng giống như ông không hề lãnh đạo Hội Thông 

Thiên Học Anh quốc, Hội này vốn có Hội trưởng của riêng mình, cùng với các Điều 

Lệ và Nội qui của riêng mình. Ông ta sẽ sáng lập dùm con tổ chức mới thế cũng đủ rồi. 
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Trong một số trường hợp, ông phải ký một hoặc hai văn kiện, cứ bốn lần trong một 

năm thì những bản tường trình sẽ được thư ký của con gửi tới cho ông ta. Thế nhưng 

ông không có quyền can thiệp vào cách thức quản trị hay hành động của con, chừng 

nào mà những thứ này còn không đụng chạm tới những Điều Lệ chung, chắc chắn ông 

cũng chẳng có khả năng và cũng chẳng muốn lãnh đạo con. Dĩ nhiên con (nghĩa là 

toàn thể Hội Thông Thiên Học mới) sẽ có vị Hội trưởng của chính các con do chính 

mình chọn lựa ra, ngoài ra còn có “một vị giáo sư huyền bí học đủ tư cách” giáo huấn 

con. Nhưng bạn thân mến, con hãy từ bỏ mọi ý niệm cho rằng “vị Giáo sư” này có thể 

xuất hiện bằng xương bằng thịt để giáo huấn con trong nhiều năm sắp tới. Ta có thể 

đến với cá nhân con (nếu con không xua đuổi ta như ông Hume đã làm) nhưng ta 

không thể đến với MỌI NGƯỜI. Con có thể có được những hiện tượng và những bằng 

chứng, nhưng ngay cả khi con rơi vào lỗi lầm xưa cũ khi gán chúng cho các “Vong 

linh” thì chúng ta cũng chỉ có thể vạch ra lỗi lầm của con bằng những lời giải thích về 

triết học và luận lý học; không một Chơn sư nào có được phép tham dự những buổi 

họp của con. 

Dĩ nhiên con nên viết sách. Ta không thấy nó vô kế khả thi trong bất kỳ trường 

hợp nào. Con hãy làm như vậy bằng mọi phương tiện và ta sẽ có thể giúp con điều gì 

thì sẽ giúp. Con nên tức khắc liên lạc bằng thư tín với Ngài Lindsay, lấy đề tài là các 

hiện tượng ở Simla và việc con liên lạc bằng thư tín với ta. Ngài Lindsay vô cùng quan 

tâm với mọi cuộc thực nghiệm như thế và vốn là một nhà Thông Thiên Học cho nên 

khi Đại Hội Đồng nhóm họp thì ông ta chắc chắn sẽ hoan nghênh sự mở đường của 

con. Lấy cớ rằng con là Hội viên Hội Thông Thiên Học, là Tổng Biên Tập trứ danh 

của tờ báo Tiền Phong và vì biết rằng ông ta rất quan tâm tới các hiện tượng “thần linh 

học”, cho nên con đệ trình để ông ta xem xét những sự việc rất phi thường đã xảy ra ở 

Simla, có thêm những chi tiết bổ sung mà trước nay chưa hề được công bố. Nếu quản 

trị đúng đắn thì người ta có thể cải đạo những nhà Thần linh học Anh quốc ưu tú nhất 

thành ra các nhà Thông Thiên Học. Nhưng cả Tiến sĩ Wyld lẫn ông Massey đều dường 

như không có được sức mạnh cần thiết. Ta khuyên con nên hội đàm riêng với Ngài 

Lindsay về tình hình Hội Thông Thiên Học ở quê nhà và ở Ấn Độ. Có lẽ cả hai chúng 

con có thể làm việc chung với nhau: sự liên lạc thư tín mà giờ đây ta đã đề nghị sẽ dọn 

đường cho điều này. 

Ngay cả khi bà B. “bị dẫn dụ” phải cung cấp bất kỳ “sự giáo huấn thực hành” 

nào cho Hội Thông Thiên Học Anh Ấn, thì ta e rằng trong một thời gian rất dài bà vẫn 

ở bên ngoài mật điện để có thể hữu dụng nhiều nhất cho việc giải thích những điều 

thực tế. Tuy nhiên, điều này không tùy thuộc vào ta, ta vẫn hiểu mình phải làm gì theo 

chiều hướng này. Nhưng ta e rằng bà cần được đi nghỉ mát dưỡng sức một vài tháng ở 

vùng có băng tuyết với vị Thầy già nua của bà trước khi người ta có thể giao phó cho 

bà một công việc khó khăn như thế. Con hãy rất cẩn thận đối xử với bà trong trường 

hợp bà ghé qua nhà con trên đường về nhà mình. Hệ thống thần kinh bà bị đảo lộn một 

cách khủng khiếp và bà cần được chăm sóc cẩn thận. Liệu con có vui lòng khiến cho ta 

khỏi mất công vô ích bằng cách báo cho ta biết năm, tháng, ngày, giờ sinh của bà 

Sinnett chăng ? 

Thân ái, 

 KOOT‟ HOOMI 
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Bức Thư Số 6 

 

Nhận được ở Allahabad vào khoảng ngày 10 tháng 12 năm 1880. 

Không, con không “viết thư quá nhiều” đâu. Ta chỉ lấy làm tiếc là có quá ít thời 

gian rổi rảnh, cho nên ta thấy mình không thể trả lời thư của con nhanh như ta muốn. 

Dĩ nhiên, ta đã đọc từng chữ mà con đã viết cho ta bằng không thì ta đã làm hỏng bét 

mọi chuyện. Và cho dù ta đọc bằng mắt phàm hay mắt thánh, thì thời gian cần thiết để 

đọc hầu như cũng vậy. Ta cũng có thể nói như thế về những bức thư trả lời của ta. Đó 

là vì cho dù ta “phóng hiện” hoặc đọc chúng cho người khác viết hoặc tự tay viết câu 

trả lời của mình, thì sự khác nhau về thời gian được tiết kiệm cũng chẳng có bao nhiêu. 

Ta phải suy đi gẫm lại, chụp ảnh mọi chữ và mọi câu một cách kỹ lưỡng trong bộ óc 

của mình trước khi nó có thể được lập lại do việc “phóng hiện”. Cũng như việc cố định 

những hình ảnh (do một cái máy chụp ảnh tạo ra) trên cái bề mặt đã được xử lý bằng 

hóa chất cần phải có việc xếp đặt trước cái vật mà người ta muốn biểu diễn trong phạm 

vi tiêu điểm của máy chụp ảnh, bằng không thì – điều này ta thường thấy trong những 

hình chụp tồi – cái chân của người đang ngồi có thể hiện ra quá khổ so với cái đầu v. 

v. . . ; cũng vậy trước hết chúng ta phải dàn xếp các câu chữ của mình và ghi khắc mọi 

chữ (sẽ hiện ra trên giấy) lên trên tâm trí của mình trước khi nó thích hợp để cho người 

ta đọc được. Lần này, thì đây là tất cả những gì mà ta có thể nói với con. Khi khoa học 

hiểu biết nhiều hơn nữa về bí mật của phép thạch diệp (lithophyl) tức thạch thư 

(lithobiblion) và cách in những chiếc lá lên trên những tảng đá, thì bấy giờ ta sẽ có thể 

khiến cho con hiểu rõ hơn quá trình này. Nhưng có một điều mà con phải biết và ghi 

nhớ: chúng ta chỉ phỏng theo thiên nhiên khi nó làm việc một cách mù quáng.  

Không đâu, chúng ta không cần cãi lý thêm nữa về vấn đề bất hạnh là bài báo 

“Một ngày với bà B.” Điều này thật là vô ích hơn nữa vì con có bảo rằng con không có 

quyền đè bẹp và nghiền nát những đối thủ bất lịch sự và thường là du đảng trong tờ 

báo Tiền Phong của mình, ngay cả chỉ để tự vệ vì những người chủ sở hữu của con 

hoàn toàn phản đối việc đề cập tới huyền bí học. Vì họ là những Ki Tô hữu, cho nên 

điều này cũng chẳng lấy gì làm lạ. Chúng ta hãy nhân từ và hi vọng rằng họ sẽ đạt 

được phần thưởng của mình là: khi chết đi trở thành những vị thiên thần ánh sáng và 

Sự Thật; những kẻ bần hàn có cánh bay lượn trên cõi thiên đường của Ki Tô Giáo. 

Nếu con không hợp sức với nhiều người và tổ chức sự việc một cách nào đó, thì 

ta e rằng ta cũng tỏ ra chẳng giúp đỡ được cho con bao nhiêu. Bạn thân mến, ta cũng 

có “những người chủ sở hữu” của mình. Vì những lý do mà chỉ có các ngài mới hiểu 

rõ hơn hết, các ngài đã thẳng tay bài trừ ý tưởng dạy dỗ cho những cá nhân lẻ loi. 

Thỉnh thoảng ta sẽ liên lạc thư tín với con để cung cấp cho con bằng chứng về sự tồn 

tại và hiện diện của ta. Việc dạy dỗ và giáo huấn cho con là một vấn đề khác hẳn. Vì 

thế cho nên việc tọa đàm với phu nhân của con lại còn vô ích hơn nữa. Bầu từ khí của 

các con quá giống nhau cho nên con sẽ chẳng thu lượm được điều gì. 

Ta sẽ dịch bài Tiểu luận của mình và gửi nó cho con ngay khi nào có thể được. 

Việc con có ý liên lạc thư tín với bạn bè và đồng liêu là điều hay ho thứ nhì mà con 

nên làm. Nhưng con đừng quên viết thư cho Ngài Lindsay. 

Con bảo rằng ta hơi “quá khó tính” đối với ông Hume. Có thật thế không ? Ông 

ta là một người rất trí thức và ta thú nhận rằng ông ta cũng có một bản chất tâm linh 

nữa. Thế nhưng toàn thân ông ta toát ra một vẻ “Ông Rao Giảng Sấm Truyền”. Có thể 
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chính cái sự quá dồi dào về mặt trí thức đó đã tìm cách thoát ra khỏi những cánh cửa 

hé mở và chẳng bao giờ bỏ lở một cơ hội làm giảm bớt gánh nặng của bộ óc vốn lúc 

nào cũng đầy tràn tư tưởng. Khi trong những ngày sinh hoạt im lặng, ông ta chỉ tìm 

thấy một lãnh vực rất nghèo nàn như “Moggy” và Davison để gieo rắc tư tưởng, thì trí 

năng của ông ta sẽ tràn qua cái đập ngăn cản để chụp lấy mọi diễn biến được tưởng 

tượng ra nào, mọi sự kiện có thể nhưng không chắc gì xảy ra mà óc tưởng tượng của 

ông có thể gợi ra được để cho ông thuyết giải nó theo kiểu đoán mò mẫm của chính 

mình. Ta cũng chẳng lấy gì làm lạ khi một người làm việc có tài trên cái tấm khảm trí 

thức như ông thình lình tìm thấy cái mỏ đá dồi dào nhất, với những hàng dự trử có 

màu sắc quí báu nhất trong ý tưởng về Tình Huynh đệ và Hội Thông Thiên Học của 

chúng ta nhằm chọn lựa ra những vật liệu từ đó để tô điểm cho bộ mặt của chúng ta. 

Khi đặt chúng ta trước một cái gưong phản chiếu chính chúng ta thì trong óc tưởng 

tượng phong phú của mình ông bèn thốt lên rằng: “Này nhé, những di vật mốc meo 

của bạn là một Quá khứ mốc meo, bây giờ cứ nhìn xem chân tướng của bạn là gì !” 

Người bạn của chúng ta, ông Hume là một con người rất tuyệt vời nhưng hoàn toàn 

không thích hợp để được uốn nắn thành ra một Chơn sư. 

Ông ta dường như ít và kém hẳn hơn con việc nhận ra được mục tiêu thực sự của 

chúng ta trong việc lập ra một Chi bộ Anh Ấn. Thực vậy, những sự thật và bí nhiệm 

của huyền bí học tạo thành một tập hợp có tầm quan trọng tâm linh cao siêu nhất và 

vừa thâm thúy vừa thực tế so với thế giới nói chung. Nhưng chúng được cung cấp cho 

con không phải chỉ để thêm vào cho cái mớ rối rắm các lý thuyết hoặc sự suy đoán của 

thế giới khoa học, mà để có tác dụng thực tế đối với lợi ích của loài người. Những từ 

“phi khoa học”, “không thể có được”, “ảo giác”, “lừa bịp”, từ trước đến nay đã được 

dùng một cách rất đại khái và cẩu thả để ám chỉ rằng trong các hiện tượng huyền bí có 

một điều gì đó hoặc là bí mật và bất bình thường hoặc là cố tình lừa bịp. Và chính vì 

thế mà các vị thủ lãnh của ta đã quyết tâm soi sáng thêm nữa về đề tài này cho một vài 

tâm trí sẵn sàng tiếp nhận và chứng tỏ với họ rằng những sự biểu hiện như thế có thể 

được rút gọn về những qui luật chẳng khác nào những hiện tượng đơn giản nhất trong 

thế giới vật lý. Những kẻ lên mặt thầy đời thường bảo rằng: “Thời đại phép lạ đã qua 

rồi”, nhưng chúng ta xin trả lời là: “nó chưa bao giờ tồn tại !”. Trong khi vốn vô tiền 

hoán hậu trong lịch sử thế giới, các hiện tượng này ắt phải và SẼ đến với một ảnh 

hưởng áp đảo đối với thế giới những kẻ đa nghi và ngu tín. Chúng phải tỏ ra là có tính 

chất phá hoại và xây dựng – phá hoại qua những sai lầm độc hại trong quá khứ, qua 

những tín điều lạc hậu và những điều mê tín dị đoan vốn vươn bàn tay độc hại ra ôm 

choàng người ta cho ngạt thở giống như đám cỏ dại Mễ Tây Cơ gần kề tất cả loài 

người; nhưng chúng xây dựng qua những định chế mới về một Tình Huynh đệ trong 

Nhân loại thực tiễn và chân chính trong đó mọi người sẽ cộng tác với thiên nhiên, sẽ 

làm việc vì ích lợi của loài người cùng với và thông qua những Chơn linh hành tinh 

cao siêu là những “Chơn linh” duy nhất mà chúng ta tin tưởng. Những yếu tố mang 

tính cách hiện tượng mà trước kia chưa ai dám nghĩ tới và chưa ai dám mơ tới, chẳng 

bao lâu nữa sẽ bắt đầu biểu lộ hết ngày này sang ngày khác với một sức mạnh càng lúc 

càng gia tăng và cuối cùng sẽ bộc lộ những bí mật về cách thức vận hành mầu nhiệm 

của mình. Plato thật là chí lý 
[1] 

: các ý tưởng chi phối thế giới, và vì tâm trí con người 

                                       
[1]

 Về những đoạn bị bỏ sót trong bức thư nguyên bản của Chơn sư ở chỗ này. Hãy xem trang 

418- 419. Chú thích của Ban Biên Tập. 
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sẽ tiếp thu những ý tưởng mới, vứt bỏ những ý tưởng cổ hủ và lạc hậu, cho nên thế 

giới sẽ tiến bộ, những cuộc cách mạng long trời lở đất sẽ nảy sinh từ đó, những tín 

điều và ngay cả những quyền lực sẽ bị sụp đổ trước bước tiến vững vàng của chúng do 

bị một sức mạnh không gì chống nổi đè bẹp. Khi đã đến đúng lúc thì người ta không 

thể chống lại việc chúng tràn vào cũng giống như không thể ngăn cản bước tiến của 

thủy triều. Nhưng tất cả mọi điều này đều xảy ra từ từ, và trước khi nó đến thì chúng ta 

có một bổn phận được đề ra cho mình, đó là: quét sạch đi càng nhiều càng tốt những 

cặn bã mà cha ông ta vốn sùng đạo đã để lại cho chúng ta. Những ý tưởng mới mẻ phải 

được gieo trồng trên những mảnh đất tinh khôi, vì những ý tưởng này đề cập tới những 

đề tài trọng yếu nhất. Chúng ta không hề nghiên cứu những hiện tượng vật lý mà chỉ 

nghiên cứu những ý tưởng có tính chất đại đồng vũ trụ, vì muốn hiểu được thế giới vật 

lý, thì trước hết chúng ta phải hiểu được thế giới đại đồng. Những ý tưởng này có liên 

quan tới vị trí thực của con người trong vũ trụ, tới những kiếp đã qua và những kiếp 

sắp tới của y, tới nguồn gốc và số phận tối hậu của y, tới mối quan hệ của điều hữu 

hoại so với điều bất diệt, mối quan hệ của điều tạm bợ so với điều vĩnh hằng, mối quan 

hệ của điều hữu hạn so với điều vô hạn. Đó là những ý tưởng rộng hơn, vĩ đại hơn, bao 

quát hơn, vốn công nhận Thiên Luật Bất di Bất dịch ngự trị trong khắp càn khôn vũ 

trụ, thiên luật này vốn bất biến và không thể biến đổi được vì nó chỉ dính dáng tới một 

HIỆN TẠI VĨNH HẰNG, còn đối với kẻ phàm phu chưa được điểm đạo thì thời gian 

dù là quá khứ hay tương lai cũng chỉ liên quan tới sự tồn tại hữu hạn của y ở trên cái 

hạt bụi vật chất trong vũ trụ này. Đây là điều mà chúng ta nghiên cứu và nhiều người 

đã giải quyết được. 

Bây giờ con có quyền quyết định con muốn có cái gì: triết lý cao siêu nhất hay 

chỉ là việc phô triển thần thông. Dĩ nhiên cho đến nay, đây không phải là lời lẽ cuối 

cùng mà chúng ta trao đổi với nhau và con có thời gian để suy gẫm về điều này. Các 

thủ lãnh muốn có một “Tình Huynh đệ trong Nhân loại”, muốn khởi xướng một Tình 

Huynh đệ Đại đồng thực sự, đây là một định chế mà khắp thế giới sẽ biết đến và thu 

hút được sự quan tâm của những trí óc cao siêu nhất. Ta sẽ gửi cho con bài Tiểu luận 

của mình. Liệu con có cộng tác với ta và kiên nhẫn chờ đợi những hiện tượng nhỏ nhặt 

chăng ? Ta nghĩ rằng mình có thể tiên đoán được câu trả lời. Dù sao đi nữa thì ngọn 

đèn thần ánh sáng tâm linh vẫn cháy bập bùng nơi con (mặc dù chỉ leo lét thôi) cho 

nên vẫn có hi vọng dành cho con và cho ta nữa. Đúng vậy, con hãy bắt tay tìm kiếm 

những người bổn xứ, nếu không có sẵn những người Anh. Nhưng con có nghĩ rằng các 

vong linh và cái quyền hành hạ người khác đã biến mất rồi trong thời đại văn minh 

này? Thời gian sẽ chứng tỏ điều ấy. Trong khi đó ta vẫn phải giữ tính cách con người 

của mình. 

Ta đã không ngủ trong vòng hơn 60 tiếng đồng hồ vừa qua. 

Thân ái, 

 KOOT‟ HOOMI 
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Bức Thư Số 7 

 

Được kèm vào thư của bà B. viết từ Bombay.  

Nhận được vào ngày 30 tháng giêng năm 1881. 

 

Con không có lỗi về trọn vấn đề này. Ta rất tiếc rằng con lại nghĩ ta đổ lỗi cho 

con. Nếu ta không lầm thì hầu như con cảm thấy con phải đổ lỗi cho ta vì đã cho nhiều 

hi vọng mà lại không có được một chút gì quyền hành như thế. Ta đâm ra ít lạc quan 

hơn, thế rồi con cũng đâm ra ít hăm hở hơn về những kỳ vọng của mình. Ta thật sự 

cảm thấy như thể ta đã làm khổ con ! Họ thật là hạnh phúc, cả ba lần hạnh phúc và có 

phước vì đã chẳng bao giờ bằng lòng đến thăm thế giới bên ngoài rặng núi quanh năm 

tuyết phủ của mình, đôi mắt của các ngài chưa một ngày nào mà thấy vắng bóng rặng 

đồi núi dài bạt ngàn và đường tuyết liên lạc quanh năm lúc nào cũng có ! Thật vậy, 

quả thật các ngài đã sống ở nơi và đã tìm thấy Vùng Bắc Cực của mình. 

Tại sao con lại bảo mình là một nạn nhân của hoàn cảnh vì chẳng có gì nghiêm 

trọng đã thay đổi và nhiều điều (nếu không phải là tất cả) còn tùy thuộc vào những 

diễn biến trong tương lai ? Người ta không yêu cầu mà cũng chẳng trông mong con sẽ 

cách mạng hóa được thói quen sinh hoạt của mình, nhưng đồng thời ta khuyến cáo 

rằng con không nên trông mong quá nhiều như hiện nay. Nếu con hiểu được ý tại ngôn 

ngoại, thì con ắt đã nhận ra điều mà ta nói về chính cái biên độ hẹp hòi được dành cho 

ta để tùy ý làm về vấn đề này. Nhưng con đừng thất vọng vì tất cả chẳng qua chỉ là vấn 

đề thời gian. Bạn thân mến, thế gian không thể tiến hóa chỉ nội trong vòng hai mùa 

mưa. Nếu con đến với ta khi chỉ là một cậu trai trẻ 17 tuổi, trước khi thế gian đã nặng 

tay với con, thì nhiệm vụ của con ắt đã 20 lần dễ dàng hơn. Và giờ đây, ta phải coi con 

(con cũng phải tự xét lại chân tướng của mình) không phải là hình ảnh lý tưởng của 

một con người mà cái óc hoang tưởng đầy xúc cảm của con luôn luôn phóng chiếu ra 

trên tấm gương chiếu yêu của chúng ta. Bạn và huynh đệ thân mến, con hãy kiên nhẫn 

và ta phải lập lại một lần nữa, con hãy cộng tác với chúng ta để làm điều ích lợi nhưng 

chỉ trong phạm vi của con thôi. Và tuân theo sự phán xét chính chắn của con. Đấng 

Khobilgan kính mến của chúng ta vì có được sự tiên liệu minh triết cho nên đã hạ lệnh 

cho ta không được quyền khuyến khích con đi vào một con đường mà con ắt phải chịu 

cảnh dã tràng xe cát biển Đông, vì con sẽ bị kềm chân lại bởi những bổn phận trước 

kia và thiêng liêng nhất, cho nên chúng ta thật sự phải chờ đợi. Ta biết con có một 

động cơ thúc đẩy chân thành và trung thực, và một sự thay đổi thật sự theo chiều 

hướng đúng đắn đã đến với con, mặc dù ngay cả đối với chính con thì cũng không cảm 

nhận được sự thay đổi này. Và các thượng cấp của ta cũng biết như vậy. Nhưng các 

ngài có phán rằng, động cơ thúc đẩy vốn mong manh như sương khói và tế vi như hơi 

nước trong bầu khí quyển, thế mà hơi nước này chỉ phát triển động năng của mình để 

cho con người sử dụng khi đã được tập trung và ứng dụng làm năng lượng hơi nước 

hoặc thủy năng; cũng như thế ta chỉ thấy được giá trị thực tế của các động cơ thúc đẩy 

tốt đẹp khi chúng ta đã hiện hình thành ra các hành vi . . . Các ngài có bảo: “Được thôi, 

chúng ta sẽ chờ xem”. Và bây giờ ta đã nói với con hết mức những gì ta cần phải nói. 

Con đã giúp cho Hội Thông Thiên Học nhiều hơn một lần, cho dù bản thân con không 

màng gì tới nó thì những hành vi này cũng ghi vào sổ sách. Hơn nữa, ở nơi con chúng 

còn có nhiều công đức hơn bất kỳ người nào khác, xét vì hiện nay con đã đặt nền tảng 
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của nó nơi một tổ chức nghèo nàn như vậy. Vì thế con đã có một người bạn (một 

người còn cao cấp và tốt đẹp hơn chính ta nữa), người sẽ giúp ta bảo vệ chính nghĩa 

của con trong tương lai, người sẽ làm được điều này hữu hiệu hơn ta, vì người thuộc 

về “Chi bộ nước ngoài”. 

Ta tin rằng mình đã phác họa cho con những đường nét tổng quát mà chúng ta 

muốn tổ chức Chi bộ Anh Ấn hoạt động như vậy (nếu có thể được): ta sẽ dành chi tiết 

cho con nếu con vẫn sẵn lòng giúp đỡ ta. 

Nếu con có điều gì muốn nói hoặc hỏi bất kỳ câu hỏi nào thì tốt hơn là con nên 

viết thư cho ta và ta sẽ luôn luôn trả lời. Nhưng một lúc con đừng trông mong có 

những hiện tượng phép lạ vì đó chẳng qua chỉ là những biểu hiện nhỏ nhen giờ đây sẽ 

cản bước tiến của con. 

 

Thân ái, 

 K. H. 

 

 

Bức Thư Số 8 

 

Nhận được thông qua bà B. vào ngày 20 tháng 2 năm 1881. 

 

Bạn thân mến, chắc chắn là con đi đúng đường, con đường thực hiện những hành 

vi và những hành động chứ không phải những lời lẽ trên đầu môi chót lưỡi – mong sao 

con sẽ sống lâu để tiếp tục như thế ! . . .  Ta hi vọng rằng con sẽ không coi điều này là 

khích lệ con làm ra vẻ “nhân nghĩa” – một lối diễn tả hay ho khiến ta phải phì cười – 

nhưng quả thật con đã đến đây như một Đấng Cứu Thế Kalki Avatar xóa tan bóng mây 

của “Chu kỳ Mạt pháp”, cái đêm đen của Hội Thông Thiên Học đang hấp hối và xua 

tan đi trước mắt con cái ảo ảnh của những Điều lệ của Hội. Ta phải gây ra cái từ 

“đáng khen” được xuất hiện đằng sau tên tuổi của con bằng những chữ vô hình nhưng 

không phai mờ được ghi vào danh sách của Đại Hội Đồng, vì một ngày nào đó nó sẽ tỏ 

ra là một cái cửa bí mật dẫn vào tâm hồn của các vị Khobilgan nghiêm khắc nhất . .. 

Mặc dù rất bận rộn, tiếc thay đây là một thông lệ, ta vẫn phải xoay sở gửi cho 

con một bức thư tạm biệt khá dài trước khi con thực hiện một chuyến du hành có thể 

có những kết quả quan trọng nhất, chứ không chỉ vì chính nghĩa của chúng ta . . . Liệu 

con có hiểu cho ta không có lỗi gì nếu ta không thể gặp được con như ta muốn ? Con 

cũng chẳng có lỗi gì, đúng hơn là lỗi ở cái môi trường sống lây lất và một nhiệm vụ 

đặc biệt tế nhị mà ta đã được giao phó từ khi biết con. Vậy thì con đừng trách móc nếu 

ta không hiện ra một cách rành rành hơn vì đâu phải chỉ có một mình con muốn mà 

chính ta cũng muốn như vậy ! Khi ta không được phép làm như thế đối với Olcott – 

ông đã làm việc vất vả cho chúng ta trong suốt 5 năm -  thì làm sao ta có thể làm được 

như vậy đối với những người khác mà cho đến nay chưa trải qua được sự rèn luyện 

như ông ta ? Điều này cũng áp dụng cho trường hợp của ngài Crawford và Balcarres, 

một nhà quí tộc lổi lạc nhưng lại bị thế gian níu kéo. Ông ta là một người chân thành 

và cao thượng mặc dù có thể có bản chất hơi bị dồn nén một chút. Ông ta hỏi liệu 

mình có hi vọng gì chăng ? Ta xin đáp, rất hi vọng. Đó là vì ông có nơi bản thân điều 

mà rất ít người có được là một nguồn luồng lưu chất từ khí vô tận, miễn là ông có thời 
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gian thì ông có thể huy động được nó tuôn ra ào ạt mà không cần một vị thầy nào khác 

hơn chính mình. Chính quyền năng của ông sẽ làm được việc và kinh nghiệm lớn lao 

của ông sẽ dẫn dắt ông ta một cách vững chắc. Nhưng ông ta phải cảnh giác và tránh 

né mọi ảnh hưởng của nước ngoài, nhất là những ảnh hưởng thù địch với việc nghiên 

cứu cao quí về CON NGƯỜI coi như là một đấng Brahman toàn vẹn, là tiểu vũ trụ tự 

do và hoàn toàn độc lập, không cần tới sự giúp đỡ hoặc kiểm soát của những tác nhân 

vô hình mà “giáo hệ” mới (một từ dao to búa lớn!) gọi là các “Vong linh”. Ngài quí 

tộc này ắt hiểu được ngụ ý của ta mà không cần phải giải thích gì thêm nữa: ta sẽ hoan 

nghênh nếu ngài đọc bức thư này (nếu ngài muốn hoặc nếu ngài quan tâm tới ý kiến 

của một người Ấn Độ vô danh tiểu tốt). Nếu ngài là một người nghèo thì ngài có thể 

trở thành một Dupotet của nước Anh, cộng thêm những thành tựu khoa học vĩ đại của 

môn khoa học chính xác. Nhưng hỡi ơi, cái mà chức công hầu khanh tướng đạt được 

thì tâm lý học lại không đạt được . . . Thế nhưng không trễ lắm đâu. Xem này, ngay cả 

sau khi đã quán triệt được khoa học về từ khí và dành trọn cả trí óc sáng suốt của mình 

để nghiên cứu về những ngành khoa học chính xác cao quí nhất, thì ông ta vẫn không 

thể vén lên một góc màn nhỏ của bức màn bí nhiệm. Ôi cái thế gian quay cuồng, phô 

trương và hào nhoáng này vốn đầy những tham vọng không bao giờ thỏa mãn nổi, nơi 

mà gia đình và Quốc gia đã chia chác với nhau cái bản chất cao quí của con người 

giống như hai con cọp chia nhau một xác chết, thì con người đâm ra bơ vơ lạc lỏng 

chẳng có được chút chi hi vọng hoặc thấy được ánh sáng cuối đường hầm ! Liệu chúng 

ta chiêu mộ được từ thế gian bao nhiêu người nếu không cần tới sự hi sinh ! Bức thư 

của ngài quí tộc gửi cho con toát ra cái mùi ảnh hưởng của lòng thành thật có đượm 

một chút nuối tiếc. Đây là một con người tốt trong thâm tâm với một khả năng tiềm 

tàng sẽ trở thành một người tốt hơn nữa và hạnh phúc hơn. Nếu số phận của y không 

được định như thế và nếu khả năng trí tuệ của y đều được dành trọn cho sự trau dồi 

Linh hồn, thì y ắt đã thành tựu được nhiều hơn mức y đã từng mơ ước. Trong thời kỳ 

oanh liệt của giống dân Aryen thì các Chơn sư đều được đào tạo từ một nguồn gốc vốn 

liếng như thế. Nhưng ta phải không được bàn nhiều hơn nữa về trường hợp này và 

mong rằng ngài quí tộc sẽ tha lỗi vì rất tiếc là ta đã vượt quá giới hạn của sự riêng tư 

để tự tiện phác họa tính tình của ngài bằng “khoa trắc tâm học” (những đồng cốt người 

Mỹ diễn tả như vậy đó) . . . “Nước đầy quá thì ắt phải tràn”, nhưng ta không dám đi 

sâu thêm nữa. Ôi người bạn quá thực tế nhưng lại thiếu kiên nhẫn của ta mong sao con 

có được những khả năng tiềm tàng như thế. 

“Mối liên lạc trực tiếp” với ta mà con viết trong thông điệp bổ sung của mình, 

cùng với “ích lợi to lớn” mà nó mang lại cho “chính quyển sách nếu mối liên lạc đó 

được phê chuẩn”, thì ắt nó sẽ được phê chuẩn ngay, nhưng điều này không chỉ tùy 

thuộc vào một mình ta thôi. Mặc dù việc lập lại thường không phải là đúng đắn nhưng 

ta vẫn băn khoăn không biết con có nhận ra được một sự dàn xếp như vậy là vô kế khả 

thi hay chăng trong tình trạng hiện nay, cho dù các Thượng cấp của ta phê chuẩn thì ta 

cũng phải sa đà vào một sự hồi cố ngắn ngủi về những nguyên tắc đã được nêu rõ. 

Chúng ta có thể bỏ qua vấn đề có tầm quan trọng sống còn nhất – vấn đề mà con 

chắc ngần ngại không muốn tin – theo đó sự từ chối này có liên quan tới sự cứu rỗi 

chính con (xét theo quan điểm vật chất thế tục của con) hơn là có liên quan tới việc ta 

bắt buộc phải tuân theo những Điều lệ của chúng ta đã được tôn trọng từ ngàn xưa. Lại 

nữa, ta có thể trích dẫn trường hợp của Olcott (nếu ông không được phép liên lạc trực 
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tiếp mặt đối mặt – không qua bất kỳ trung gian nào – với chúng ta, thì liệu sau đó ông 

có thể tỏ ra ít nhiệt thành hơn và ít sùng tín hơn nhưng lại ý tứ hơn hay chăng) và số 

phận của ông mãi cho đến hiện nay. Nhưng đối với con, sự so sánh này chắc chắn 

dường như là gượng ép. Con ắt bảo rằng Olcott là một thần bí gia đầy nhiệt thành, 

bướng bỉnh và không có lý trí. Ông hăm hở lao về phía trước mình, mắt bịt kín hai bên 

như mắt ngựa và không được tự cho phép mình nhìn ra phía trước bằng chính mắt của 

mình. Còn con là một người mực thước, một kẻ phàm phu đầy thực tế, là con nhà nòi 

của những nhà tư tưởng lạnh lùng bao giờ cũng kiểm soát được sự hoang tưởng của 

mình và nói với kẻ nhiệt thành rằng: “Bạn sẽ đi đến đây và chỉ thế thôi” . . . Có lẽ con 

đúng, mà có lẽ cũng chẳng đúng. Một ngạn ngữ của Tây Tạng có nói: “Không vị Lạt 

ma nào biết được ber-chhen sẽ làm hại mình đến đâu cho tới khi y khoác lấy nó”. Tuy 

nhiên cứ tạm thông qua điều đó đi, vì giờ đây ta phải nói cho con biết muốn mở ra 

được “sự liên lạc trực tiếp” đó thì chỉ có thể dùng những phương cách sau đây: (1) Mỗi 

một chúng ta sẽ gặp nhau bằng xương bằng thịt. Vì ta đang ở một nơi còn con đang ở 

một nẻo cho nên có một sự trở ngại vật chất đối với ta. (2) Hai bên gặp nhau qua một 

thể tinh vi, điều này khiến cho con phải “xuất ra khỏi” thể xác của mình, cũng như ta 

phải xuất ra khỏi thể xác của ta. Trở ngại tâm linh cho phương cách này là thuộc về 

phần của con. (3) Khiến cho con nghe được tiếng nói của ta hoặc là bên trong con 

hoặc là gần kề con giống như “bà già” vậy. Điều này có thể được thực hiện theo một 

trong hai cách. (a) Thượng cấp của ta phải cho phép ta lập nên được điều kiện này và 

hiện nay các ngài không cho phép. (b) Muốn cho con nghe được tiếng nói của ta, nghĩa 

là giọng nói tự nhiên của ta mà ta không cần phải dùng tới một phép lạ tâm sinh lý nào 

(giống như chúng ta thường thực hiện đối với nhau). Nhưng muốn làm được điều này 

chẳng những các giác quan tâm linh của người ta phải được khai mở một cách bất 

thường mà chính người ta phải quán triệt được cái bí mật lớn (mà hiện nay khoa học 

chưa khám phá ra được) của việc có thể nói là vượt qua được trở ngại về khoảng cách 

trong không gian; người ta tạm thời hóa giải được sự chướng ngại tự nhiên của các vi 

tử không khí trong không gian ở khoảng giữa và khiến cho các làn sóng đến đập vào 

tai của con dưới dạng các âm thanh được phản ánh tức là các tiếng vọng. Cho đến nay, 

con chỉ biết về vấn đề này ở mức chỉ đủ để coi điều đó là một sự phi lý không có cơ sở 

khoa học. Mãi cho tới gần đây, các nhà vật lý học của con còn chưa quán triệt được về 

môn âm học theo chiều hướng này nhiều hơn mức có được một kiến thức hoàn toàn về 

rung động của các thể kêu vang và những sự vang dội qua một cái ống, cho nên họ có 

thể chế nhạo chất vấn rằng: “Những cái thể liên tục kêu vang mãi của bạn sẽ dẫn các 

rung động của tiếng nói xuyên qua không gian chăng ?” Chúng ta xin trả lời rằng 

những cái ống của chúng ta mặc dù vô hình và bất hoại nhưng hoàn hảo hơn bất kỳ 

một cái ống nào khác của các nhà vật lý học hiện đại. Theo họ thì tốc độ dẫn truyền 

lực cơ học xuyên qua không khí được biểu diễn bởi một tốc độ cùng lắm là 1100 bộ 

trong 1 giây (nếu ta không lầm). Nhưng thế thì chẳng lẽ không có những người tìm ra 

được các phương tiện hoàn hảo và nhanh chóng hơn để chuyển vận qua không khí nếu 

họ đã quen thuộc với các quyền năng huyền bí của Akasa (hư không) và có thêm một 

phán xét am tường hơn về âm thanh ? Nhưng chúng ta sẽ tranh luận nữa về điều này 

sau. 

Còn có một sự bất tiện nghiêm trọng hơn nữa, một trở ngại hầu như không thể 

vượt qua được lúc hiện nay, một trở ngại mà chúng ta phải gắng công trong khi chính 
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ta cũng không thể làm được gì hơn là liên lạc bằng thư tín với con, một điều đơn giản 

mà ngay cả bất kỳ một kẻ phàm phu nào cũng có thể làm được. Muốn cho con hiểu 

được ngụ ý của ta khi giải thích về ngay cả những hiện tượng vật lý thì chính ta cũng 

không làm được, huống chi là giải thích cơ sở lý luận của chuyện tâm linh. Đây không 

phải là lần đầu tiên ta đề cập tới chuyện này. Điều đó chẳng khác gì việc một đứa trẻ 

yêu cầu ta dạy cho nó những bài toán cao cấp nhất của hình học Euclide trước khi nó 

thậm chí đã bắt đầu học được những qui tắc sơ cấp của môn số học. Chỉ khi nào người 

ta tiến bộ qua nghiên cứu tri thức Bí mật về những yếu tố sơ khai thì y mới dần dần 

hiểu được ngụ ý của chúng ta. Chỉ có như thế chứ không có cách nào khác mới tăng 

cường và tinh luyện được những mối liên hệ huyền bí đồng cảm giữa những người 

thông minh (đó là những mảnh vụn tạm thời chia cách nhau của Linh hồn thế giới và 

cả Linh hồn vũ trụ nữa) khiến cho họ hoàn toàn liên lạc được với nhau. Chỉ khi điều 

này được xác lập thì những mối đồng cảm đã được khơi dậy đó mới thật sự được dùng 

để nối kết CON NGƯỜI với điều mà (vì trong ngôn ngữ khoa học Âu Tây không có 

một từ nào thích hợp hơn để diễn tả ý tưởng này) ta lại bắt buộc phải mô tả là cái sợi 

dây xích năng lượng nối kết Vũ trụ vật chất với Vũ trụ phi vật chất, nối kết Quá khứ, 

Hiện tại và Tương lai lại với nhau, làm cho nhận thức của y linh hoạt lên để có thể 

hiểu rõ được chẳng những là mọi chuyện về vật chất mà còn là mọi chuyện về Tinh 

thần nữa. Ta cảm thấy khá bực bội vì phải dùng ba từ ngữ vụng về này là quá khứ, 

hiện tại và tương lai ! Đây là những khái niệm khốn khổ của những giai đoạn ngoại 

giới để hình dung về Tổng thể Nội giới, cho nên chúng cũng không thích hợp với mục 

đích này chẳng khác gì lấy dao mổ trâu để cắt cổ gà. Ôi người bạn khốn khổ, thất vọng 

của ta; con đã sẵn sàng tiến xa trên THÁNH ĐẠO đến mức cái việc đơn giản là truyền 

đạt ý tưởng không bị vướng víu về những điều kiện vật chất khiến cho tâm trí của con 

hiệp nhất với tâm trí của chúng ta. Cái việc này lại không thực hiện được như con mơ 

ước ! Tâm trí của người phương Tây tiếc thay đã kế thừa và thụ đắc được những điều 

thô trược và đã có những cụm từ biểu diễn những tư tưởng hiện đại phát triển theo 

đường lối chủ nghĩa duy vật thực tiễn đến nỗi hiện nay họ hầu như không thể hiểu 

được  (và chúng ta cũng không thể dùng ngôn ngữ của chính họ để diễn tả) bất kỳ điều 

gì của cái bộ máy tinh vi dường như là lý tưởng của Vũ trụ Huyền bí. Trong một 

chừng mực nhỏ bé nào đó, người Âu Tây có thể đạt được năng lực này nhờ vào việc 

nghiên cứu và tham thiền, nhưng cũng chỉ có thế thôi. Và đây chính là điều trở ngại 

cho đến nay đã ngăn cản người ta tin chắc vào những chân lý của Thông Thiên Học 

khiến cho chúng không thể lưu hành rộng rãi hơn trong số các Quốc gia ở phương 

Tây; điều này cũng khiến cho các triết gia phương Tây gạt bỏ việc nghiên cứu Thông 

Thiên Học, coi đó là vô ích và hoang tưởng. Làm thế nào ta có thể dạy cho con đọc, 

viết hoặc ngay cả hiểu được một ngôn ngữ vốn không có một bộ chữ cái rành rành và 

không có một từ ngữ nào tai nghe thấy được, trước nay chưa ai phát minh ra ! Làm thế 

nào ta có thể giải thích được các hiện tượng của môn khoa học hiện đại về điện – 

chẳng hạn như cho một triết gia Hi Lạp vào thời Ptolémé nếu y thình lình được hồi 

sinh – mà không có một sự đứt đoạn không ai bắt cầu nối qua về mặt khám phá khoa 

học vốn đã tồn tại giữa thời đại của y và thời đại của chúng ta ? Đối với y, chính 

những thuật ngữ chuyên môn đó phải chăng là một đặc ngữ không thể hiểu nổi, một 

bùa chú gồm những âm thanh vô nghĩa cùng với chính những công cụ và những khí cụ 

mà chỉ những con quái vật “huyền thoại” mới dùng tới. Giả sử rằng có lúc ta phải mô 
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tả cho con những sắc thái của các tia màu vốn nằm ngoài tầm cái gọi là “quang phổ 

thất được” – các tia mà mọi người đều không thấy ngoại trừ một số rất ít người trong 

chúng ta. Ta phải giải thích làm thế nào chúng ta cố định được trong không gain bất kỳ 

một màu sắc được coi là ngẫu nhiên hoặc thuộc nội giới này (hơn nữa nói về mặt toán 

học) bổ sung cho bất kỳ một màu sắc có sẵn nào của một vật thể lưỡng sắc (chỉ nội 

điều này không thôi nghe cũng có vẻ phi lý rồi) thì liệu con có hiểu ngụ ý của ta và có 

nghĩ ra được hiệu ứng quang học của chúng chăng ? Và vì con không thấy chúng 

(những tia này) cũng chẳng biết chúng, cho nên Khoa học của con cũng chẳng có tên 

nào để gọi chúng, cho nên nếu ta bảo con rằng: “Anh bạn Sinnett thân mến ơi, liệu bạn 

có thể không cần phải đi đâu ra khỏi cái bàn viết của mình mà cũng có thể cố gắng tìm 

ra và tạo được trước mắt mình toàn bộ quang phổ mặt trời được phân giải thành ra 14 

màu qua lăng lính (trong đó có 7 màu bổ sung) thì nếu không có cái ánh sáng huyền bí 

đó con ắt không thể thấy được ta từ khoảng xa, giống như ta thấy con từ khoảng xa” . . 

. Liệu con sẽ nghĩ sao đây và con sẽ trả lời sao đây ? Liệu con phải đối đáp như thế 

nào ? Rất có thể con sẽ đối đáp một cách lịch sự và lặng lẽ rằng chẳng bao giờ có 7 

(hiện nay chỉ có 3) màu sơ cấp, hơn nữa chưa có một quá trình vật lý nào được biết đã 

phân giải thêm quang phổ ra 7 sắc thái trong lăng kính nữa, cho nên lời đề nghị của ta 

thật là “phi lý”, “không có cơ sở khoa học” ? Xin nói thêm rằng việc ta đề nghị tìm 

kiếm một màu “bổ túc” tưởng tượng cho màu sắc của ánh sáng mặt trời không hề ngợi 

ca kiến thức của con về khoa vật lý học; có lẽ tốt hơn ta nên đi tìm các “cặp” ánh sáng 

mặt trời và thể “lưỡng sắc” thần thoại nơi Tây Tạng, vì khoa học hiện đại cho tới nay 

không thể đưa ra một lý thuyết nào để giải thích được một hiện tượng đơn giản như là 

màu sắc của tất cả vật thể lưỡng sắc như thế. Tuy vậy, sự thật là các màu sắc này cũng 

đủ có tính cách khách quan ! 

Như thế con ắt thấy những khó khăn không thể vượt qua nổi trên con đường 

thành đạt được chẳng những là tri thức Tuyệt đối mà còn là tri thức sơ cấp về Khoa 

học Huyền bí đối với một người ở địa vị như con. Làm thế nào mà con khiến cho 

người ta hiểu được hoặc thật sự là điều khiển được những Lực bán thông minh này mà 

phương tiện giao tiếp với chúng ta không hề thông qua ngôn ngữ nói mà là thông qua 

âm thanh và màu sắc hoặc mối tương quan giữa rung động của hai thứ này ? Đó là vì 

âm thanh, ánh sáng và màu sắc là những yếu tố chính để tạo thành các cấp đấng Thông 

tuệ này, các sinh linh mà con không hề có ý niệm gì về sự tồn tại của chúng, con cũng 

không được phép tin vào chúng. Các nhà Vô thần và Ki Tô hữu, các nhà duy vật và 

Thần linh học, tất cả đều đưa ra những lập luận của riêng mình để chống lại một niềm 

tin như thế, còn Khoa học lại phản đối mạnh mẽ hơn nữa về một “sự mê tín dị đoan 

thoái hóa” như vậy ! 

Vậy thì, vì người ta không thể nhảy vọt một bước băng qua bức tường phân chia 

để đạt tới đỉnh cao của Vĩnh Hằng; vì chúng ta không thể đem một kẻ man rợ từ trung 

tâm châu Phi và khiến cho y hiểu ngay được quyển Nguyên lý của Newton hoặc quyển 

“Xã hội học” của Herbert Spencer, hoặc khiến cho một đứa trẻ mù chữ viết được một 

vở Iliad mới bằng tiếng Hi Lạp thời xưa ở Achaian; hoặc khiến cho một họa sĩ tầm 

thường phác họa được phong cảnh trên Thổ tinh hay dân cư ở Arcturus; vì tất cả 

những điều nêu trên mà người ta chối bỏ sự tồn tại của chúng ta ! Đúng vậy, vì lý do 

này mà những người tin vào chúng ta bị tố cáo là bịp bợm và điên rồ, còn chính cái 

khoa học đưa tới mục tiêu cao siêu nhất về tri thức tối cao, khiến cho người ta thực sự 
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nếm trải được Cây Hằng Sống và Minh Triết, chính cái khoa học đó lại bị khinh miệt 

gạt bỏ, là một sự bay bổng hoang đường của óc Tưởng Tượng ! 

Ta khẩn thiết xin con đừng nói những điều nêu trên chỉ là một sự thổ lộ tình cảm 

cá nhân. Thời giờ của ta thật là quí báu và ta không muốn mất thời giờ. Hơn nữa, con 

không nên coi đây là một nỗ lực nhằm làm cho con chán ghét hay chán nản đối với 

công tác cao quí mà con vừa mới bắt đầu. Tuyệt nhiên không phải như thế, vì điều mà 

ta nói hiện nay có thể có ích lợi đến mức tối đa; nhưng sự thật về hồng ân ta xin 

CẢNH BÁO con đừng nên nói thêm nữa, ngoại trừ việc nhắc nhở con một cách chung 

chung rằng nhiệm vụ mà con đang đảm đương một cách can đảm (đó là: Sứ mệnh của 

kẻ bất trung từng phần) là nhiệm vụ bạc bẻo nhất (có lẽ như vậy) trong mọi nhiệm vụ ! 

Nhưng nếu con tin vào tình bạn của ta đối với con; nếu con biết được giá trị của nhóm 

từ danh dự đối với một người trong suốt cuộc đời mình chẳng bao giờ làm bẩn miệng 

vì một lời nói không đúng sự thật thì con đừng quên những gì mà ta đã từng một lần 

viết cho con (xem bức thư vừa qua của ta) về những người dấn thân vào khoa huyền bí 

học; kẻ nào nghiên cứu huyền bí học thì “một là đạt tới mục đích, hai là chết. Một khi 

đã ngon trớn khởi sự trên con đường đến Tri Thức rộng lớn, thì việc nghi ngờ có nguy 

cơ sẽ khiến người ta phải phát điên; còn việc đứng khựng là khiến người ta rớt xuống, 

còn việc lùi lại sẽ khiến người ta bổ nhào ra sau chúi đầu xuống một vực thẳm”. Giờ 

đây, nếu con thành thật (và con đúng là như vậy) thì đừng sợ gì cả. Con có chắc chắn 

được về bản thân cũng như về tương lai chăng ? 

Nhưng ta tin rằng đã đến lúc để chuyển sang những vấn đề ít siêu việt hơn và 

điều mà con gọi là những vấn đề ít u ám hơn và có tính cách thế tục hơn. Ở đây, chắc 

chắn là con sẽ cảm thấy tự nhiên hơn giống như ở nhà. Kinh nghiệm của con, sự rèn 

luyện của con, trí năng của con, kiến thức của con về thế giới bên ngoài, tóm lại, tất cả 

đều phối hợp để giúp con hoàn thành được nhiệm vụ mà con phải đảm đương. Đó là vì 

chúng đặt con vào một tầm mức vô cùng cao siêu hơn chính ta khi xét tới việc viết một 

quyển sách theo “đúng tinh thần” của Hội Thông Thiên Học. Mặc dù sự chú ý mà ta 

dành cho nó có thể làm sửng sốt một số người rất có thể cãi lại ta và các đồng nghiệp 

của ta với những lập luận của riêng mình, rồi nhận xét rằng việc của chúng ta “khoe 

khoang là đã vượt lên cao so với quần chúng” (cách nói của người bạn chúng ta là ông 

Hume), vượt trên những chú ý và những đam mê của nhân loại thường tình; những 

người đó ắt chiến đấu chống lại việc chúng ta có bất kỳ quan niệm nào về các sự vụ 

bình thường trong cuộc sống. Thế nhưng ta thú nhận rằng ta quan tâm tới quyển sách 

này và sự thành công của nó cũng nhiều như quan tâm tới sự thành công trong cuộc 

sống của tác giả tương lai của nó. 

Ta hi vọng rằng ít ra thì con cũng hiểu được rằng chúng ta (hoặc hầu hết chúng 

ta) đều đâu có vô lương tâm, đâu có phải là những xác ướp khô cằn về đạo đức mà một 

số người tưởng ta như vậy. “Mejnour” rất ư là thích hợp trong vai một nhân vật chính 

lý tưởng của một câu chuyện hồi hộp đúng sự thật về nhiều phương diện. Thế nhưng 

con hãy tin ta đi, ít người trong chúng ta màng tới việc đóng vai trò (trong cuộc sống) 

là một đóa hoa pensée khô héo được ép giữa những trang sách của một quyển thơ long 

trọng. Chúng ta không thể là những “đứa trẻ con” (trích dẫn những lời bất kính của 

Olcott khi nói đến chúng ta) thế nhưng không ai ở trình độ chúng ta mà lại giống như 

vị anh hùng nghiêm khắc trong chuyện lãng mạn diễm tình của Bulwer. Trong khi 

những phương tiện quan sát mà hoàn cảnh của chúng ta cho phép chắc chắn mang lại 
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một tầm nhìn rộng lớn hơn, một tính nhân bản phổ quát hơn nhưng cũng rõ rệt hơn và 

vô tư hơn (để trả lời cho Addison) thì chúng ta phải khẳng định một cách đúng đắn 

rằng chính “công tác „pháp thuật‟ đã làm cho bản chất chúng ta mang tính nhân bản 

với lòng từ bi”, vì toàn thể nhân loại với mọi sinh linh, thay vì tập trung và hạn chế 

tình cảm của mình vào một dân tộc ưu tuyển, thì ít người trong chúng ta (ngoại trừ 

những vị đã đạt được sự phủ định cuối cùng của Giải Thoát) cho đến nay có thể giải 

phóng mình ra khỏi ảnh hưởng của mối liên hệ trần tục để có thể dửng dưng về nhiều 

mức độ khác nhau đối với những vui thú cao siêu hơn những xúc cảm và mối quan 

tâm của nhân loại thường tình. Chừng nào mà sự giải thoạt tối hậu còn chưa tái hấp thu 

được Chơn ngã, thì nó còn phải có ý thức về những sự đồng cảm thanh tịnh nhất mà 

các tác dụng luân lý của nghệ thuật cao siêu đã gợi ra, những mối dây liên hệ đầm 

thấm nhất của nó đáp ứng với lời kêu gọi của sự ràng buộc con người một cách cao cả 

và thánh thiện hơn. Dĩ nhiên, người ta càng tiến bộ hướng về sự giải thoát, thì trường 

hợp này sẽ càng ít xảy ra hơn cho đến khi mà để cho trọn vẹn những tình cảm cá nhân 

của con người (các mối liên hệ huyết thống và tình bạn, lòng ái quốc và sự ưu đải về 

chủng tộc) tất cả đều mờ nhạt đi để hòa lẫn thành ra một tình cảm đại đồng thế giới 

duy nhất, tình cảm duy nhất chân thực và thánh thiện, duy nhất Vĩnh Hằng và vị tha: 

đó là Tình Thương, một lòng Bác Ái bao la dành cho nhân loại nói chung. Đó là vì bạn 

hỡi, chính “Nhân loại” mới là đứa trẻ Mồ côi vĩ đại, kẻ duy nhất bị truất quyền thừa kế 

trên trái đất này. Và chính bổn phận của mỗi người vốn có thể được thúc đẩy bằng một 

động cơ vị tha để làm một điều gì đó vì ích lợi của loài người, cho dù điều này thật là 

nhỏ mọn. Ôi nhân loại tội nghiệp, tội nghiệp ! Điều này nhắc nhở ta tới chuyện ngụ 

ngôn xa xưa về cuộc chiến tranh giữa Cơ thể và tứ chi; ở đây cũng vậy, mỗi một chi 

của “đứa trẻ Mồ côi” vĩ đại này (không cha, không mẹ) chỉ ich kỷ chăm lo cho chính 

mình. Cơ thể không được chăm sóc cứ đau khổ triền miên dù tứ chi có đánh nhau hoặc 

tạm thời hòa hoãn. Sự đau đớn và thống khổ của nó không bao giờ ngừng nghỉ . . . Và 

ai có thể trách cứ nó (cũng như các triết gia duy vật thường làm) nếu trong sự cô lập và 

bị bỏ bê mãi mãi này, nó đã phát kiến ra những vị thần linh mà “nó cứ kêu cầu xin 

giúp đỡ hoài nhưng chẳng thần linh nào thèm nghe nó !” Như vậy – 

 

“Vì chỉ có cơ hội cho con người nơi chính con người. 

Cho nên ta ắt không để cho bất kỳ người nào (mà ta có thể cứu chuộc được) than 

khóc ! . . .” 

 

Thế nhưng ta phải thú nhận rằng cá nhân ta cũng không thoát khỏi một số những 

điều ràng buộc của thế gian. Ta vẫn còn bị thu hút về phía người này hơn là thu hút về 

phía người khác và lòng nhân ái mà đấng Từ Phụ của chúng ta rao giảng (ngài là Đấng 

Cứu Thế, là bậc Đạo sư dạy về Niết Bàn và Chánh Pháp) chẳng bao giờ giết chết được 

nơi ta những sự ưu ái cá nhân trong tình bạn, yêu thương kẻ thân cận mình nhất hoặc 

tình cảm nhiệt thành ái quốc đối với xứ sở mà ta đã lâm phàm cuối cùng về phương 

diện vật chất. Và về vấn đề này, dù không ai hỏi thì một ngày kia ta cũng có thể đưa ra 

một chút lời khuyên cho người bạn của ta là ông Sinnett; trong khi chờ đợi thì thầm 

vào tai của vị Tổng Biên Tập báo TIỀN PHONG rằng: “Liệu ta có thể xin ông Sinnett 

hãy thông báo cho Tiến sĩ Wyld (Hội trưởng của Hội Thông Thiên Học Anh quốc) về 

một vài chân lý liên quan tới chúng ta như nêu trên ? Liệu con có tử tế đảm nhiệm việc 
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thuyết phục nhà quí tộc tuyệt vời này rằng không một “giọt sương” khiêm tốn nào mà 

vì nhiều lý do đã khoác lấy dạng hơi nước, trong nhiều thời kỳ khác nhau lại biến mất 

vào không gian để ngưng tụ nơi đám mây trắng trên dãy Hi Mã Lạp Sơn, lại đã từng 

cố gắng trượt trở lại vào trong Biển Niết Bàn chói ngời thông qua cái tiến trình không 

lành mạnh là treo lơ lửng, chân móc ngược lên trên hoặc khoác lên mình một lớp “áo 

da” bằng phân con bò thiêng của “con bò cái ba lần thánh thiện !” Vị Hội trưởng của 

Hội Thông Thiên Học Anh quốc vất vả với những ý tưởng độc đáo nhất về chúng ta 

mà ông cứ khăng khăng gọi là các “Đạo sĩ Yoga”, không để lại những biên độ nhỏ 

nhất dành cho những sự khác nhau lớn lao vốn tồn tại ngay cả giữa “Hatha Yoga” và 

“Raja Yoga”. Ta phải đổ thừa lỗi lầm này cho bà B. tức là vị Tổng Biên Tập tài ba của 

tờ tạp chí Nhà Thông Thiên Học; trong sách vở của bà có đầy dẫy những phép thực 

hành của các tu sĩ khổ hạnh và “những đấng linh thiêng” khác xuất phát từ đồng bằng 

mà bản thân bà không buồn bận tâm đưa ra thêm một ít dòng giải thích. 

Và bây giờ tới những vấn đề còn quan trọng hơn nữa. Thời gian thật là quí báu 

và vật liệu (ta có ý muốn nói vật liệu để viết lách) còn quí báu hơn nữa. “Sự phóng 

hiện” (trong trường hợp của con đã trở nên bất hợp pháp vì thế giấy hoặc mực) cũng 

không có cơ may dành cho “Tamasha” và vì ta đang ở xa nhà, ở một nơi mà cửa hàng 

văn phòng phẩm không cần thiết bằng không khí để thở, cho nên sự liên lạc thư tín 

giữa chúng ta bị đe dọa sẽ gián đoạn một cách đột ngột nếu ta không xoay sở một cách 

đúng đắn với kho vật liệu dự trữ có sẵn. Một người  bạn có hứa trong trường hợp rất 

cần sẽ cung cấp cho ta một vài tờ giấy, bởi là gia sản không có người thừa kế, là di sản 

để tưởng niệm theo chúc thư của ông bà truất quyền thừa kế của y khiến cho y “trở nên 

giàu có”. Nhưng vì y không bao giờ viết một dòng chữ nào mà chỉ có mỗi một lần theo 

lời y nói, trong vòng 11 năm qua, ngoại trừ viết trên cái loại “giấy bóng siêu mịn hai 

mặt” được làm ở Tây Tạng mà con có thể nhầm lẫn một cách bất kính với loại giấy 

thấm vào thời kỳ sơ khai, và chúc thư thì được viết trên một loại vật liệu giống như 

vậy – cho nên ta cũng có thể quay trở lại ngay với quyển sách của con. Vì con dành 

cho ta sự ưu ái là hỏi ý kiến của ta, cho nên ta có thể nói cho con biết rằng ý tưởng này 

thật là tuyệt vời. Thông Thiên Học cần một sự giúp đỡ như thế và những kết quả sẽ là 

điều mà con dự liệu được cũng ở nước Anh nữa. Nói chung thì nó cũng có thể giúp 

cho bạn bè của chúng ta ở Âu châu. 

Ta không hạn chế việc con sử dụng bất kỳ điều gì mà ta có thể đã viết cho con 

hoặc cho ông Hume,vì ta tin tưởng trọn vẹn vào sự khéo xử của con và sự phán đoán 

của con về điều nên được in ra và cách thức trình bày nó. Ta chỉ yêu cầu con vì những 

lý do mà ta buộc phải im lặng (và ta chắc chắn rằng con sẽ tôn trọng sự im lặng đó) 

đừng dùng một lời lẽ hoặc một đoạn văn nào trong bức thư vừa qua của ta gửi cho 

con – đó là bức thư được viết ra sau thời gian dài ta im hơi lặng tiếng, nó không ghi 

ngày tháng và là bức thư đầu tiên mà “bà già” chuyển tới cho con. Ta vừa trích dẫn nó 

nơi trang 4. Nếu những bức thư khốn khổ của ta đáng được bảo tồn, thì con hãy làm ơn 

để dành nó trong một phong bì riêng biệt có niêm kín. Con chỉ có thể mở niêm phong 

ra sau khi một thời gian nào đó đã trôi qua. Kỳ dư ta phó mặc nó cho búa rìu dư luận 

chỉ trích. Ta cũng chẳng can thiệp vào kế hoạch mà con đã phác họa sơ khởi trong tâm 

trí của mình. Nhưng ta ắt mạnh mẽ khuyến cáo con khi thực hành điều này hãy chú 

trọng tới những hoàn cảnh nhỏ nhoi (liệu con có thể làm ơn giúp ta một tờ biên lai 

nhận được loại mực màu xanh) vốn có khuynh hướng cho thấy là không thể giả mạo 
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hoặc âm mưu được. Con hãy suy nghĩ cho kỹ, thật là một điều táo bạo xiết bao khi tán 

thành coi các hiện tượng phép lạ là do Chơn sư làm ra trong khi các Vong linh đã lộ rõ 

bằng chứng là đồng cốt và những kẻ nghi ngờ thì cho là trò ảo thuật. Con không nên 

bỏ qua một chút xíu nào bằng chứng phụ thêm vốn ủng hộ cho lập trường của con, là 

điều mà con đã lờ đi không làm trong bức thư “A” của con đăng trên báo Tiền Phong. 

Chẳng hạn như bạn của ta có bảo ta rằng đó là một cái tách thứ 13 và là cái mẫu không 

gì bì kịp ít ra là ở Simla 
[1]

. 

Chính con đã chọn cái gối, thế nhưng từ ngữ “cái gối” có xuất hiện trong thông 

điệp của ta gửi cho con, cũng như từ ngữ “cái cây” hoặc bất kỳ điều nào khác được 

dùng để thay thế, nếu con chọn một chỗ chứa khác thay vì là cái gối. Con sẽ thấy rằng 

tất cả những điều linh tinh như thế sẽ được dùng làm cái khiên vững chắc nhất để che 

chở con chống lại sự chê cười và chế nhạo. Bấy giờ dĩ nhiên con sẽ nhắm vào mục 

đích chứng tỏ rằng khoa Thông Thiên Học này không phải là ứng viên mới để cho thế 

gian chú ý tới, mà chỉ là sự phát biểu trở lại những nguyên lý vốn đã được thừa nhận 

từ khi loài người còn sơ sinh. Trình tự lịch sử ắt phải được truy nguyên một cách ngắn 

gọn song ngoạn mục trải qua những cuộc tiến hóa lần lượt của các trường phái triết 

học và được minh họa bằng những bài tường thuật về những sự biểu lộ thực nghiệm 

quyền năng huyền bí mà người ta gán cho đủ thứ nhà thông thần học. Sự luân phiên rộ 

lên rồi lại lắng xuống các hiện tượng thần bí cũng như việc chúng di dời từ một trung 

tâm dân số này sang một trung tâm dân số khác cho thấy sự tương tác của các lực 

lượng chống đối nhau là lực tâm linh và lực thú linh. Và cuối cùng dường như đợt 

sóng thủy triều hiện nay của hiện tượng phép lạ với đủ thứ tác dụng lên tư tưởng và 

tình cảm của con người đã khiến cho thật cần thiết phải làm hồi sinh việc khảo cứu về 

Thông Thiên Học . Vấn đề duy nhất mà ta phải giải quyết thật là thực tế tức là làm thế 

nào xúc tiến được việc nghiên cứu cần thiết một cách tốt nhất, khiến cho phong trào 

thần linh học có được một xung lực tiến bộ cần thiết. Đây là một sự khởi đầu tốt đẹp 

để cho người ta có thể hiểu rõ hơn những khả năng cố hữu của chơn ngã sống động. 

Việc nêu ra luận đề khoa học theo đó vì akarsha (lực hút) và Prshu (lực đẩy) là luật 

của thiên nhiên, cho nên không thể có sự tương giao nào giữa các Linh hồn trong sạch 

và không trong sạch, giữa các linh hồn đã nhập thể hoặc thoát xác; và vì thế cho nên 

99% những sự giao tiếp tâm linh mà người ta giả định đều thoạt nhìn là giả tạo. Đây là 

một sự kiện lớn lao mà con bàn tới và ta không thể làm cho nó rõ rệt hơn được nữa. 

Như vậy, trong khi người ta có thể tuyển lựa tốt hơn để đăng trên tờ Nhà Thông Thiên 

Học dưới dạng các giai thoại minh họa, chẳng hạn như những trường hợp lịch sử có 

thật thì cái thuyết nói rằng chuyển tâm trí của các nhà hiện tượng học thành ra những 

                                       
[1]

 Ít nhất là như vậy theo lời bà S. nói; bản thân ta không tìm kiếm những cửa hàng sành sứ; 

cũng vậy cái chai đầy nước tự tay ta trút vào là một trong bốn cái chai duy nhất mà những 

người giúp việc có trong giỏ của mình, và bốn cái chai này chỉ mới được mang về trống rỗng 

do những kẻ nông nô sau khi đã hoài công đi tìm nước, khi con gửi họ tới cái nhà máy bia nho 

nhỏ mang theo một thông điệp. Ta hi vọng rằng con sẽ tha lỗi cho ta về sự can thiệp này và ta 

xin gửi lời chào trân trọng nhất đến phu nhân của con. 

Thân ái, 

“Kẻ Bị Truất Quyền Thừa Kế” * 

* Biệt hiệu của Chơn sư Djual Kool. Chú thích của Ban Biên Tập. 
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công cụ hữu dụng và đầy gợi ý tách rời khỏi giáo điều về đồng cốt, ắt là một thuyết 

chính xác. 

Khi dùng từ “Niềm Hi Vọng Vô Vọng”, ta có ý muốn nói là khi người ta xem 

tầm mức lớn lao của nhiệm vụ mà những người chí nguyện Thông Thiên Học đảm 

đương và nhất là đủ thứ tác nhân câu kết móc ngoặc chống đối lại nhau thì chúng ta có 

thể so sánh điều này với một trong những nỗ lực tuyệt vọng chống lại những thế lực đè 

bẹp mà người chiến sĩ chân chính thử ra sức đạt tới vinh quang. Con đã làm được 

nhiều điều tốt để đạt được “mục tiêu lớn lao” trong những bước đầu nhỏ nhoi của Hội 

Thông Thiên Học. Dĩ nhiên, nếu chúng ta đảm nhiệm việc tìm thấy và cá nhân ta điều 

khiển nó, thì rất có thể là nó đã được hoàn thành tốt hơn và ít lỗi lầm hơn. Nhưng 

chúng ta không thể làm được điều này mà kế hoạch thì cũng không như vậy: chúng ta 

đã giao nhiệm vụ cho hai tác nhân và phó mặc cho họ (giống như con hiện nay) làm 

được đến mức tốt nhất những gì mà họ có thể làm trong hoàn cảnh đó. Và người ta đã 

làm được nhiều điều. Trên bề mặt của Khoa Thần linh học có một dòng chảy đang làm 

cùn nhụt đi một con kinh rộng lớn dành cho chính mình. Khi nó xuất hiện trở lại trên 

mặt đất thì hiệu quả của nó sẽ trở nên rõ ràng. Nhiều tâm trí giống như con đang suy 

gẫm vấn đề về luật huyến bí và dùng tác động này áp đặt lên công chúng biết suy tư. 

Cũng như con, họ bất mãn với những điều có thể đạt được cho đến nay và đòi hỏi 

những điều tốt hơn nữa. Mong rằng điều này sẽ khích lệ con. 

Không hoàn toàn chính xác khi có những tâm trí trong Hội Thông Thiên Học mà 

họ sẽ “ở trong những hoàn cảnh thuận lợi hơn chúng ta để quan sát”. Thay vì trình bày 

như thế, thì đúng hơn là do hành vi đoàn kết những người có thiện cảm khác lại trong 

tổ chức này, mà người ta đã kích thích họ nỗ lực phấn đấu đồng thời cũng khuyến 

khích nhau nghiên cứu. Hợp quần gây sức mạnh: và vì Huyền bí học ở thời đại chúng 

ta giống như một “Niềm Hi vọng Vô vọng”, cho nên sự đoàn kết và sự hợp tác thật là 

cần thiết. Sự đoàn kết quả thật hàm ý tập trung sinh lực và từ lực chống lại những 

luồng thù địch bao gồm thành kiến và sự cuồng tín. 

Ta đã viết một vài từ trong bức thư của đứa trẻ Maratha chỉ để cho con thấy rằng 

y tuân lệnh khi chấp nhận quan điểm của mình theo con. Ngoại trừ ý kiến quá khích 

của y về hội phí kếch xù, thì xét theo một khía cạnh nào đó, bức thư của y rất đáng cân 

nhắc. Đó là vì Damodar là một người Ấn Độ và biết được tâm trạng dân tộc mình ở 

Bombay; mặc dù những người Ấn Độ ở Bombay cũng là một nhóm người không có óc 

tâm linh mà ta có thể thấy được ở khắp cả Ấn Độ. Nhưng vì y là một thanh niên sùng 

tín và nhiệt thành, cho nên y chạy theo những hình ảnh hão huyền của những ý tưởng 

của mình ngay cả trước khi ta có thể cung cấp cho chúng một đường hướng đúng đắn. 

Mọi kẻ suy nghĩ hấp tấp đều khó chịu với ảnh hưởng của người khác; trong một tia 

chớp lóe họ tha hồ “bị kích động” trước khi hiểu lờ mờ được điều mà người ta muốn 

họ suy nghĩ. Đây chính là nỗi phiền muộn của chúng ta đối với bà B. lẫn ông O. Ông 

O. thường thất bại khi thi hành những điều gợi ý mà đôi khi ông nhận được, ngay cả 

khi nó được viết trên giấy trắng mực đen; điều này hầu như hoàn toàn là vì tâm trí ông 

hoạt động tích cực cho nên ông không phân biệt được ấn tượng của chúng ta với các 

quan niệm riêng của ông. Còn điều phiền muộn về phía bà B. là (ngoại trừ việc bà luôn 

đau ốm) bà đôi khi lắng nghe tới hai hoặc hơn nữa tiếng nói của chúng ta trong cùng 

một lúc; nghĩa là buổi sáng hôm nay trong khi “Kẻ bị truất quyền thừa kế” (mà ta đã 

dành cho một chỗ để viết chú thích cuối trang) đang nói chuyện với bà về một vấn đề 
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quan trọng, thì bà lại lắng tai nghe một trong những người thuộc chúng ta vốn đang đi 

xuyên qua Bombay khi xuất phát từ đảo Cyprus 
[1]

 trên đường đi tới Tây Tạng và như 

vậy là bà nghe cả hai thứ tiếng một cách lộn xộn không thể nào gỡ ra khỏi nhau được. 

Đàn bà thường thiếu khả năng định trí. 

Và bây giờ, bạn và cộng tác viên thân mến, tình trạng thiếu giấy không thể sửa 

chữa nỗi bắt buộc ta phải kết thúc bức thư. Tạm biệt con cho tới khi con trở lại, trừ phi 

con bằng lòng (giống như từ trước đến nay) chuyển việc liên lạc thư tín của chúng ta 

qua những phương tiện quen thuộc. Không một ai trong chúng ta thích điều này. 

Nhưng nếu người có thẩm quyền ra lệnh thay đổi thì sự việc ắt phải như thế. Nếu hôm 

nay bà phải chết – và bà thực sự đang đau ốm – thì con ắt sẽ không nhận được hơn hai 

hoặc cùng lắm là ba bức thư nữa của ta (thông qua Damodar hoặc Olcott hoặc thông 

qua những tác nhân mới xuất lộ và đã được xác lập) thế rồi khi cái kho dự trữ thần lực 

đã bị cạn kiệt thì sự chia tay của chúng ta ắt là CUỐI CÙNG. Tuy nhiên ta sẽ không 

tiên liệu; các biến cố có thể đưa chúng ta lại gặp nhau ở một nơi nào đó tại Âu châu. 

Nhưng cho dù chúng ta có gặp nhau hay không trong khi con đi du hành, thì con hãy 

tin chắc rằng cá nhân ta luôn luôn có những lời chúc tốt đẹp đối với con. Nếu con 

thình thoảng lại thực sự cần tới sự giúp đỡ của một tư tưởng hay ho để cho công việc 

của con tiến triển thì rất có thể là nó sẽ được thẩm thấu vào trong đầu của con, nếu con 

không ghé vào quầy rượu nho dọc bên đường, vì điều này đã từng xảy ra ở Allahabad. 

Mong sao “Biển sâu” sẽ đối xử dịu dàng với con và ngôi nhà của con. 

Ta mãi mãi là thầy của con. 

 K.H. 

 

Tái Bút. -  Ta rất tiếc phải nói rằng, “người bạn” mà ngài Lindsay có nhắc đến 

trong một bức thư gửi cho con quả thật là một kẻ khiếm nhả vô duyên. Y đã xoay sở 

ướp hương thơm cho mình bằng một bó hoa trong khi y xuất hiện vào những thời kỳ 

vàng son lúc còn thân hữu với nhau, để tránh đi việc người ta nhận ra cái mùi hôi tự 

nhiên của y. Đó chính là Home, người đồng cốt, một người cải đạo theo Công giáo La 

Mã, rồi lại cải đạo sang Tin lành và cuối cùng cải đạo sang Chính thống giáo Hi Lạp. 

Y là kẻ thù độc ác nhất và cay nghiệt nhất đối với ông O. và bà B. mặc dù ông chưa 

bao giờ gặp bất cứ một ai trong hai người này. Trong một thời gian nào đó, y đã thành 

công trong sự đầu độc được tâm trí của ngài quí tộc và làm cho ngài có thành kiến với 

ông O. và bà B. Ta không muốn nói một điều gì sau lưng người khác, vì việc này 

giống như là cắn trộm. Thế nhưng khi xét tới một số biến cố trong tương lai, ta cảm 

thấy có nhiệm vụ phải cảnh báo con, vì đây là một người vô cùng tồi tệ. Các nhà Thần 

linh học và các nhà đồng cốt khác thù ghét cũng chẳng khác gì y bị khinh bỉ bởi những 

người nào đã từng được biết y. Công việc của con sẽ đụng chạm trực tiếp với công 

việc của y. Mặc dù là một người què, đau ốm khốn khổ, một kẻ khốn khổ bị tê liệt, các 

năng khiếu trí tuệ của y cũng tươi mới và sống động chẳng kém gì ác ý của y. Y không 

phải là một người chịu chùn bước trước một lời buộc tội vu khống cho dù đó là sự sỉ 

vả và lời nói dối. Vì vậy con hãy coi chừng. 

 K. H. 
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