COMMENTARY ON OCCULT MEDITATION 1
CẤU TẠO CON NGƯỜI
The constitution of man (See Figure), as considered in the following pages, is
basically threefold, as follows:
Sự cấu tạo của con người, xét trong những trang sau đây, cơ bản gồm có ba phần,
như sau: –
I. The Monad, or pure Spirit, the Father in Heaven.
I. Chân thần, hay Tinh thần thuần khiết, là Cha ở trên Trời.
This aspect reflects the three aspects of the Godhead:
Trạng thái này phản ánh ba trạng thái của Thượng Đế: –

1.

Will or Power

The Father

2.

Love-Wisdom

The Son

3.

Active Intelligence

The Holy Spirit

1. Ý chí hay Quyền lực

Đức Chúa Cha

2. Bác ái-Minh triết

Đức Chúa Con

3. Thông tuệ Linh hoạt

Chúa Thánh thần

and is only contacted at the final initiations, when man is nearing the end of his
journey and is perfected.
và chỉ có thể tiếp xúc với trạng thái này vào những lần điểm đạo cuối cùng, khi
hành giả gần đến mức cuối cuộc hành trình và trở nên hoàn thiện.
The Monad reflects itself again in
Chân thần lại tự phản ánh trong
II. The Ego, Higher Self, or Individuality {The true Ego is the Spiritual Triad - The
soul is the Spiritual Triad
II. Chân nhân, Chân ngã, hay là Cái Ta cao siêu.
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This aspect is potentially :—
Trạng thái này có tiềm năng là: –
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1. Spiritual Will

Atma

2. Intuition

Buddic, Love-Wisdom, the Christ principle.

3. Higher or abstract Mind

Higher Manas.

1. Ý chí tinh thần

Atma.

2. Trực giác

Bồ-đề, Bác ái-Minh triết, nguyên khí Christ.

3. Trí tuệ cao siêu hay trừu tượng Thượng trí.

The Ego begins to make its power felt in advanced men, and increasingly on the
Probationary Path until by the third initiation the control of the lower self by
the higher is perfected, and the highest aspect begins to make its energy felt.
Trong những người tiến hóa cao, Chân nhân bắt đầu phát lộ quyền lực của mình,
và ngày càng tăng trên Đường Dự bị cho đến lần điểm đạo thứ ba thì Chân ngã
hoàn toàn chế ngự phàm ngã, và trạng thái cao nhất bắt đầu phát lộ năng lượng.
The Ego reflects itself in
Chân nhân tự phản ánh trong
III. The Personality, or lower self, physical plane man.
This aspect is also threefold
III. Phàm nhân hay phàm ngã, con người hồng trần.
Trạng thái này cũng tam phân: –
1.

A mental body

lower manas.

2.

An emotional body

astral body.

3.

A physical body

the dense physical and the etheric body.

Thể trí

hạ trí.

Thể tình cảm

thể cảm dục.

Thể hồng trần

thể xác và thể dĩ thái.

The aim of meditation is therefore to bring man to the realisation of the Egoic
aspect and to bring the lower nature under its control. This is the immediate
goal for the average man.
Do đó, mục đích của tham thiền là giúp hành giả ý thức được Chân nhân để Chân
nhân chế ngự phàm tính. Đây là mục tiêu ngay trước mắt của người sơ cơ.
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Active Intelligence
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The Monad reflects itself again in
Sự cấu tạo của con người, xét trong những trang sau đây, cơ bản gồm có ba phần,
như sau: –
I. Chân thần, hay Tinh thần thuần khiết, là Cha ở trên Trời.
Trạng thái này phản ánh ba trạng thái của Thượng Đế: –
1. Ý chí hay Quyền lực

Đức Chúa Cha

2. Bác ái-Minh triết

Đức Chúa Con

3. Thông tuệ Linh hoạt

Chúa Thánh thần

và chỉ có thể tiếp xúc với trạng thái này vào những lần điểm đạo cuối cùng, khi
hành giả gần đến mức cuối cuộc hành trình và trở nên hoàn thiện.
Chân thần lại tự phản ánh trong
Chúng ta đã quen thuộc với những ý tưởng rằng Chân thần (Monad) là Tinh
Thần thuần khiết, được xem là khía cạnh của chính chúng ta, Cha trên trời, và
trong biểu đồ này, Chân thần được mô tả như một hình tam giác trên cõi giới
Chân thần hoặc cõi giới thứ hai. Mỗi cõi trong bảy cõi của thái dương hệ đều có 7
cõi giới phụ, được phân thành các phân cảnh giới dĩ thái (etheric) và các phân
cảnh giới đậm đặc. Các cõi giới đều có tầm quan trọng đặc biệt của riêng chúng,
nhất là các phân cảnh giới dĩ thái.
Như vậy, các bộ ba của con người là Chân thần (Monad), Tam Nguyên Tinh Thần
bao gồm Atma, Buddhi và Manas, kế đến là cái mà chúng ta gọi là linh hồn (soul)
trên các phân cảnh giới thượng trí, và sau cùng là phàm ngã của 18 cõi phụ thấp.
Vì vậy, Chân thần là Tinh thần thuần khiết. Thực sự chỉ có một Chân thần trong
tất cả vũ trụ, nhưng nó được phân chia thông qua hành động phóng phát (act of
emanation), là một loại chia tách (lessening), tự nhận thức, của Thượng Đế Vũ
Trụ.
Chân thần phản ánh ba trạng thái của Thượng đế là: Ý chí hay Quyền Năng,
trạng thái hay phương diện Cha; Bác Ái – Minh Triết là trạng thái hay phương
diện Con; và Thông Tuệ - Linh Hoạt là trạng thái hay phương diện Chúa Thánh
Thần. Tất cả điều này có vẻ cũ và quen thuộc đối với tất cả chúng ta, nhưng
chúng ta cần thực sự trải nghiệm những cấp độ hoặc những trụ điểm (point of
tension) này.
Chỉ có thể tiếp xúc với Chân thần vào những lần điểm đạo cuối cùng, khi hành
giả gần đến mức cuối cuộc hành trình và trở nên hoàn thiện.
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Ở lần điểm đạo thứ ba, có một mức độ tiếp xúc nào đó với Chân thần. Sau đó, ở
lần điểm đạo thứ tư, sự tiếp xúc trực tiếp nhiều hơn, và sự tiếp xúc còn nhiều hơn
nữa ở lần điểm đạo thứ năm. Cuối cùng, trong một ý nghĩa, con người trở thành
Chân thần ở lần điểm đạo thứ sáu, được giải thoát khỏi Thánh điện Chân thần
(Monadic Temple), Đền thờ Ezekiel, vào lần điểm đạo thứ bảy, và sự tiếp xúc tiếp
tục mở rộng cho đến khi đạt đến Ba Trạng Thái của Thiên Tính trên cõi giới thứ
bảy, cõi giới cao nhất của cõi hồng trần vũ trụ, trong Biển lửa (Sea of Fire), và khi
đó chính Monad thực hiện cuộc hành trình vĩ đại trên Con Đường Tiến Hóa Cao
Siêu Hơn. Ở đây, chúng ta cần lưu ý từ phản ánh:
The Monad reflects itself again in
II. The Ego, Higher Self, or Individuality. {The true Ego is the Spiritual Triad - The
soul is the Spiritual Triad
This aspect is potentially :—
1. Spiritual Will

Atma

2. Intuition

Buddy, Love-Wisdom, the Christ principle.

3. Higher or abstract Mind

Higher Manas.

The Ego begins to make its power felt in advanced men, and increasingly on the
Probationary Path until by the third initiation the control of the lower self by
the higher is perfected, and the highest aspect begins to make its energy felt.
The Ego reflects itself in
Chân thần lại tự phản ánh trong
II. Chân nhân (Ego), Chân ngã (Higher Self), hay là Cái Ta cao siêu.
Trạng thái này có tiềm năng là: –
1. Ý chí tinh thần

Atma.

2. Trực giác

Bồ-đề, Bác ái-Minh triết, nguyên khí Christ.

3. Trí tuệ cao siêu hay trừu tượng Thượng trí.
Trong những người tiến hóa cao, Chân nhân bắt đầu phát lộ quyền lực của mình,
và ngày càng tăng trên Đường Dự bị cho đến lần điểm đạo thứ ba thì Chân ngã
hoàn toàn chế ngự phàm ngã, và trạng thái cao nhất bắt đầu phát lộ năng lượng.
Chân nhân tự phản ánh trong
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Chân thần lại tự phản ánh trong Chân nhân (Ego), Chân ngã (Higher Self), hay
là Cái Ta cao siêu. [LK: Từ Ego ở đây được dịch là Chân nhân, còn Higher Self là
Chân Ngã, Cái Tôi Cao Siêu. Trong thuật ngữ Thông Thiên Học sau này, Chân
nhân cũng được gọi là Individuality.]
Chân nhân (Ego), Chân ngã (Higher Self), hay là Cái Ta cao siêu thực sự là Tam
nguyên tinh thần, và Tam nguyên tinh thần bao gồm Atma, Ý chí Tinh thần trên
cõi giới thứ ba, cõi Atma; kế đến là Trực Giác hay Buddhi (Bồ đề), nguyên khí
Christ trên cõi giới thứ tư; và sau đó là trí trừu tượng (abstract mind) trên phân
cảnh giới thứ 1 của cõi trí.
Từ Ego (Chân Nhân hay Chân ngã) có thể có nhiều ý nghĩa. Nếu toàn bộ được viết
hoa EGO, nó chỉ Chân thần; nếu nó được viết hoa ký tự đầu tiên Ego, đó là Tam
nguyên tinh thần, nhưng đôi khi Ego cũng chỉ cái mà chúng ta thường gọi là linh
hồn, nhân thể, Hoa Sen Chân Ngã trên phân cảnh giới thứ 2 và thứ 3 của cõi trí;
còn khi toàn bộ từ được viết thường ego, nó chỉ phàm ngã (hay phàm nhơn), cái
tôi thấp kém (lower self).
Điều cần thiết là trải nghiệm loại tâm thức hoặc nhận thức đi kèm với các cấp độ
nhất tâm này (levels of tension), các trụ điểm nhất tâm (point of tension) cao hơn
mang lại các mối quan hệ cao hơn, các tác động cao hơn, và khi chúng ta nghĩ
rằng một trụ điểm nhất tâm là sự tập trung của ý chí bất lay chuyển, chúng ta
nhận ra rằng nó sẽ làm chệch hướng rất nhiều loại tác động nhỏ hơn và cho thấy
bản chất của các tác động được kết nối cụ thể với trụ điểm nhất tâm đó. Chẳng
hạn, một trụ điểm trên cõi Atma sẽ tiết lộ nhiều hơn một trụ điểm trên cõi Bồ đề,
và trụ điểm trên cõi Bồ đề sẽ tiết lộ nhiều hơn một trụ điểm trên cõi trí. Các trụ
điểm có loại mặc khải riêng phù hợp với nó. Nhưng điều quan trọng nhất ở đây
là nhận ra rằng cái mà chúng ta gọi là Linh Hồn thực sự là Tam Nguyên Tinh
Thần, và ở một giai đoạn nhất định trong sự phát triển của chúng ta, chúng ta
xây dựng đường antahkarana để kết nối vào Linh hồn thực sự, hay Tam Nguyên
Tinh thần.
Thực sự, thuật ngữ Linh Hồn có thể áp dụng cho bất kỳ trụ điểm nào ở phía trên
cõi trí, hay chính xác hơn từ các phân cảnh giới hạ trí trở lên. Có loại tâm thức đi
kèm với mọi trụ điểm, và loại tâm thức đó là Linh hồn. Chân thần có Linh hồn,
các đấng Cao Cả vĩ đại hơn trong vũ trụ của chúng ta cũng có Linh hồn, thậm chí
có một khía cạnh linh hồn, khía cạnh tâm thức, đối với Thượng đế (Logos) của
vũ trụ đặc biệt này mà chúng ta gọi là Vũ Trụ Thượng Đế vốn vượt xa sự hiểu
biết của chúng ta, và với chúng ta, đó chỉ đơn giản là ngôn từ, nhưng chúng ta
phải giả thiết rằng Đấng Vĩ Đại đó tồn tại trong Bản thể của Ngài, trong tâm thức
của Ngài, và trong loại hoạt động mà Ngài tạo ra từ chính mình, một hoạt động
mà chúng ta có thể mô tả là sự phóng phát (emanation) và sự tương tác của tất cả
những gì được phóng phát ra.
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Trong những người tiến hóa cao, Chân nhân bắt đầu phát lộ quyền lực của
mình, ở đây, từ Ego—Chân nhân—được dùng với ý nghĩa là Nhân Thể, Hoa Sen
Chân Ngã. Như đã giải thích ở trên, từ Ego có thể mang nhiều ý nghĩa, và ta phải
căn cứ vào ngữ cảnh để hiểu ý nghĩa thực sự của nó. Trong câu trên, Ego (Chân
nhân) dùng với ý nghĩa rõ ràng là Hoa Sen Chân Ngã, đó là khí cụ (vessel) của
Tam Nguyên Tinh thần, nhờ đó Tam Nguyên Tinh thần biểu hiện sức mạnh trên
các cõi giới thấp.
Trong những người tiến hóa cao, Chân nhân bắt đầu phát lộ quyền lực của
mình, và ngày càng tăng trên Đường Dự bị cho đến lần điểm đạo thứ ba thì
Chân ngã hoàn toàn chế ngự phàm ngã, và trạng thái cao nhất bắt đầu phát lộ
năng lượng. Khía cạnh cao nhất là Chân thần, được tiếp xúc ở cuộc điểm đạo thứ
ba—cuộc Điểm đạo Vinh Quang hoặc Biến hình (The Initiation of Glorification
or of Transfiguration). Vào cuộc điểm đạo đó, Trạng thái cao nhất của con người
là Chân thần bắt đầu thể hiện sức mạnh và sự hiện diện của nó được cảm nhận.
Bây giờ, chúng ta quan tâm đến việc có thể trụ tâm thức của chúng ta trong nhân
thể hay Hoa Sen Chân Ngã, một cách có ý thức, và sau đó, thông qua việc xây
dựng cầu antahkarana, chúng ta quan tâm trước tiên đến việc có thể tiếp nhận
ấn tượng từ Tam nguyên tinh thần, và sau rốt, giống như các Chân sư, chúng ta
tập trung sự chú ý của chúng ta ở các cấp độ khác nhau của Tam nguyên tinh
thần, vào Atma và Buddhi, nhưng không bao giờ đạt đến toàn thể các cõi giới vì
cõi phụ cao nhất của cõi Atma là phạm vi hoạt động của các đấng Cao Cả đã vượt
qua cấp bậc Chân sư. Do vậy, chúng ta sẽ không đạt đến những cấp độ đó, nhưng
chúng ta có thể nhận được một số ấn tượng đã được biến đổi (modified
impression) từ Chân thần, như đã nêu ở đây, bắt đầu từ lần điểm đạo thứ ba,
nhưng chắc chắn không ở mức độ đầy đủ. Tất nhiên, tất cả những điều này chỉ
là ngôn từ, nhưng chúng ta muốn ngày càng trải nghiệm.
Ở đây, Chân sư DK không nói nhiều về Nhân thể hay Hoa Sen Chân Ngã, vận cụ
hay phương tiện của Tam nguyên tinh thần. Tuy nhiên, Ngài dạy rất nhiều về
nó trong những cuốn sách khác.
The Ego reflects itself in {and here we can mean either the Triad or the causal
body, Egoic Lotus
III. The Personality, or lower self, physical plane man.
This aspect is also threefold
1.

A mental body

lower manas.

2.

An emotional body

astral body.

3.

A physical body

the dense physical and the etheric body.

Chân nhân tự phản ánh trong
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III. Phàm nhân hay phàm ngã, con người hồng trần.
Trạng thái này cũng tam phân: –
Thể trí

hạ trí.

Thể tình cảm

thể cảm dục.

Thể hồng trần

thể xác và thể dĩ thái.

Do đó, mục đích của tham thiền là giúp hành giả ý thức được Chân nhân để Chân
nhân chế ngự phàm tính. Đây là mục tiêu ngay trước mắt của người sơ cơ.
Chân nhân tự phản ánh trong Phàm nhân hay phàm ngã, con người hồng trần.
Phàm ngã tương ứng với khía cạnh thứ ba của Thiên Tính. Con người cõi hồng
trần (physical plane man), trong câu này là 18 cõi phụ thấp của cõi vật lý vũ trụ,
tượng trưng cho thể vật lý trọng trược của Hành Tinh Thượng đế, và như tôi
thường nói, 21 cõi phụ thấp tượng trưng cho thể vật lý trọng trược của Thái
dương Thượng đế. Vì vậy, khía cạnh này (phàm ngã) cũng tam phân, tổng cộng
lại sẽ có con số 9, 9 là con số liên quan đến Cung 3.
Như thế, chúng ta có thể trí ở bốn cõi phụ thấp của cõi trí, một thể cảm xúc đơn
nhất (unitary) và không bị chia tách như thể trí và thể hồng trần của chúng ta,
và một thể dĩ thái bao gồm bốn cõi phụ etheric của cõi trần. Hình đầu chương
minh hoạ phàm ngã và các luân xa của các thể. Các luân xa thấp là những xoáy
lốc năng lượng có nguồn gốc thực sự ở cấp độ rất cao, trong Biển Lửa, và cơ bản
được phản ánh trong các cấp độ dĩ thái thấp hơn, và có ai thực sự biết chúng bắt
đầu từ đâu? Tôi đoán rằng chúng bắt đầu trên những cõi giới cao mà Chân sư DK
chưa từng tiết lộ.
Một vũ trụ được cho là có đến mười chiều đo, và điều này gợi ý biểu tượng
Kabbalah với ba ở trên và bảy ở dưới, và chúng ta sẽ phải đi đến một độ cao vũ
trụ, nói một cách biểu tượng, để tìm nguồn gốc của các xoáy lực xuất hiện như các
luân xa trên cõi dĩ thái, cõi cảm dục và cõi trí. Chắc chắn cũng có những xoáy lực
(những luân xa) trên cõi giới Bồ đề, cõi Atma, cõi Chân thần, cõi Thượng đế,
nhưng chúng không được thể hiện trên hình vẽ này, và cách chúng ta có thể xác
định rằng các xoáy lực đó tồn tại là từ phát biểu 35 xoáy lửa tạo nên vị Chân sư
1.

Như thế, 5 lần 7 (7 luân xa trên 5 cõi) bằng 35.

The bringing into activity from latency of the seven centres on all planes, beginning from the
bottom upwards, until the centres (according to ray and type) are interrelated and co-ordinated.
There are manifest thirty-five vortices of fire in the perfected adept,—all of radiant activity and all
interacting. CF 205
1
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Hai cõi giới không được thể hiện trên hình vẽ là cõi thứ 1 và thứ 2 từ trên xuống
(thứ sáu và thứ 7 từ dưới lên) và chúng ta phải nghĩ rằng những xoáy lực trên
các cõi này là đặc trưng của vị Chohan sáu lần điểm đạo, và cuối cùng của vị
Chohan bảy lần điểm đạo như đức Christ và Đức Phật đang trở thành. Dường
như phải mất một thời gian để vượt qua lần điểm đạo thứ sáu hoặc chuẩn bị cho
lần điểm đạo thứ bảy. Và đây, một lần nữa, chỉ là những ngôn từ đối với chúng
ta, chúng ta có những trải nghiệm khác trước khi những từ đó có thể thực sự có
ý nghĩa.
Do đó, mục đích của tham thiền là giúp hành giả ý thức được Chân nhân để
Chân nhân chế ngự phàm tính. Chân nhân (Ego) ở đây có thể là Tam Nguyên
Tinh thần hay Linh hồn như cách chúng ta hiểu từ đó. Bạn có thể đi đến trang
176-177 của Cosmic Fire để thấy rằng linh hồn thật sự là Tam Nguyên Tinh thần
Đây là mục tiêu ngay trước mắt của người sơ cơ. Chân sư DK nói với chúng ta
rằng tất cả chúng ta nên coi mình là những người chí nguyện và người đệ tử bình
thường, kẻo chúng ta rơi vào tà thuyết của sự chia rẻ, chúng ta tách biệt chúng
ta với những người khác hơn là nhìn thấy sự thống nhất của tất cả.
Vâng, đây là phần giới thiệu ngắn gọn của quyển Thư Về Tham Thiền Huyền Môn,
và bạn cũng thấy nó trong quyển Điểm Đạo Trong Nhân Loại Và Thái Dương Hệ.
Chúng ta không rõ ai đã viết phần này nói về Cấu Tạo của Con người. Phía trước
phần này, bạn thấy chữ ký của Alice Bailey, nhưng sau nó, bạn không thấy ghi
tên Chân sư DK. Có thể đó là của ai đó biên tập, cũng có thể là Chân sư DK, nhưng
lá thư đầu tiên chắc chắn là của Chân sư DK viết.
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Như bà Bailey đã viết, hầu hết các thư được nhận trong 6 tháng của năm 1920,
đúng 100 năm trước, chỉ vài thư được nhận vào năm 1919. Bạn có thể tự hỏi, vì
chúng ta đã quá quen thuộc với lượng sách xuất bản thay đổi nhanh chóng , liệu
quyển sách cũ này, tương đối khá cũ, có còn có giá trị hay không? Vâng, nếu
chúng ta khôn ngoan, chúng ta sẽ nhận ra rằng Bhagavad Gita— một trong
những cuốn sách mà Chân sư DK khuyên chúng ta nên có—đã được viết cách
đây bao lâu rồi, cũng như các quyển Vivekachudamani (Crest-jewel of
discrimination) của Shankara, Kinh Thánh Tân Ước, và Yoga Sutra (Yoga Điển
Tắc) được cho là đã được viết cách đây hơn 10.000 năm. Vì vậy, tuổi của một tác
phẩm không chỉ ra rằng nó nhất thiết phải được thay thế, như một người lightminded—sử dụng một thuật ngữ của Agni Yoga—có xu hướng nghĩ rằng mọi thứ
phải bao giờ được viết vào thời điểm hiện tại, và thậm chí một thế kỷ đã là quá
cũ để một tác phẩm còn có giá trị trong thời điểm hiện tại. Chúng ta biết rằng đó
là một cách ngụy biện về giá trị của các tác phẩm.
Điều tốt nhất là xem toàn bộ các tác phẩm của Chân sư DK trong tổng thể là một
quyển sách lớn, và các phần của quyển sách đó được phát hành ra công chúng
vào những thời điểm khác nhau. Tất cả các quyển sách được viết ra, kể cả các tác
phẩm của bà Alice Bailey, đều hỗ trợ và bổ sung lẫn nhau, giúp làm sáng tỏ lẫn
nhau, và từ việc nghiên cứu nội dung của bất kỳ cuốn sách cụ thể nào, chúng ta
có thể đi đến bất kỳ quyển sách khác. Chúng ta phải có khả năng dịch chuyển
trong bễ kiến thức vĩ đại này, trong phạm vi giáo lý tuyệt vời này, để chúng ta có
thể dễ dàng di chuyển từ điểm này sang điểm khác, và khi chúng ta có thể làm
điều đó, chúng ta đang tiếp cận đến pure reason (lý trí thuần khiết). Có thể Chân
sư DK không nói quá nhiều về lý trí thuần khiết (pure reason), nhưng Ngài giảng
rất nhiều về lý trí bao gồm (inclusive reason) trong những trang 300 của quyển
Tâm Lý Học Nội Môn II, và để có thể làm được điều này, như tôi đã nói, cần sự
phối hợp giữa Sao Thủy và Sao Mộc. Vì vậy, trong số rất nhiều con đường, giữa
thông tin này và thông tin kia, giữa vô vàn con đường được cai quản bởi Sao
Thủy, một tổng thể có thể được tạo ra bởi Sao Mộc, và đó cũng là một hành tinh
của tầm nhìn và trực giác.
Sao Hải Vương cũng tham gia vào sự thấu hiểu trực giác này, nhưng Sao Hải
Vương liên quan đến phẩm tính Bác Ái – Minh Triết nhiều hơn, và nó tiết lộ sự
giống nhau của tất cả các điểm thông tin mà chúng ta đang kết hợp thành một
tổng thể dưới Sao Mộc, đã được nhận diện bởi Sao Thủy. Đó là ba hành tinh trực
giác (buddhic planets), và nếu ở đây chúng ta thận trọng trong sự phát triển của
chúng ta, chúng ta sẽ thấy rằng các nghiên cứu trí tuệ của chúng ta chắc chắn sẽ
dẫn đến một cái khác, một cái gì đó trực quan hơn. Tôi sẽ chỉ cho bạn một phát
biểu mà tôi nghĩ là quan trọng. Trích dẫn sau đây từ quyển Tâm lý học nội môn I
trang 203-204, nói về cách tiếp cận của cung hai:
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The student on this ray is ever unsatisfied with his highest attainments; no
matter how great his knowledge, his mind is still fixed on the unknown, the
beyond, and on the heights as yet unscaled.
Đạo sinh trên cung này cung của Chân sư DK, ít nhất cũng là cung linh hồn
của Ngài luôn luôn không hài lòng với các thành tựu cao nhất của mình; dù
hiểu biết của y có cao đến đâu, trí của y vẫn chăm chăm vào cái chưa biết, cái
xa hơn, và vào những đỉnh cao mà đến nay chưa ai leo đến.
Và đây là cách tiếp cận đến Đường Đạo:
The characteristic method of approaching the Path for the second rate type
which many of us are, at least either in our soul or Monad would be by close
and earnest study of the teachings till they become [Page 204] so much a
part of the man's consciousness as no longer to be merely intellectual
knowledge, but a spiritual rule of living, thus bringing in intuition and true
wisdom.
Phương pháp đặc trưng của việc tiếp cận Thánh Đạo của loại người cung 2,
mà đa số chúng ta thuộc về, ít nhất là trên phương diện linh hồn hay Chân
thần sẽ là bằng cách nghiên cứu chặt chẽ và nghiêm chỉnh các giáo huấn cho
đến khi chúng trở thành [204] một phần tâm thức người đó, đến nỗi không
còn chỉ là tri thức trí tuệ, mà còn là một quy tắc sống mang tính tâm linh,
nhờ thế mang lại trực giác và minh triết thực sự.
Vì vậy, đây là quá trình chuyển đổi từ Manas sang Buddhi như tôi đã nói.
Đương nhiên không có sự hoàn hảo tuyệt đối với một cung nào đó, và ở đây là
cung 2, bởi vì Ngài cũng nói đến những tật xấu của cung 2
A bad type of the second ray would be bent on acquiring knowledge for
himself alone, absolutely indifferent to the human needs of others. The
foresight of such a man would degenerate into suspicion, his calmness into
coldness and hardness of nature.
Một loại người xấu của cung 2 sẽ là quyết tâm có được tri thức cho chỉ một
mình y, hoàn toàn thờ ơ với các nhu cầu thuộc về con người của những người
khác. Tầm nhìn xa của một người như thế sẽ thoái hoá thành sự nghi ngờ, sự
điềm tĩnh của y trở thành bản chất lạnh lùng và khắc nghiệt.

Nêu điều này là để nhắc nhở chúng ta phạm phải sai lầm của “bad type” của cung
2.
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Các nghiên cứu của chúng ta về quyển sách này có vẻ thuần trí tuệ ở một khía
cạnh nào đó, nhưng nó sẽ thực sự dẫn đến sự kết hợp giữa Sao Kim và Sao Thủy
mà chúng ta có thể gọi là Manas-Buddhi. Chúng sẽ đưa chúng ta vào lãnh vực tư
duy trừu tượng mà ở nhiều khía cạnh có tính chất Sao Thủy, là phần thấp nhất
của Tam Nguyên Tinh thần, và cũng liên quan đến Sao Thiên Vương vì Sao Thiên
Vương là quãng tám cao của Sao Thủy, nó tiết lộ những kiểu mẫu tư tưởng vĩ đại.
Nhưng nó cũng sẽ dẫn chúng ta vào vương quốc của Sao Hải Vương và Sao Thủy,
và cuối cùng dẫn chúng ta vào vương quốc Ý chí Tâm linh của Sao Thổ và Vulcan.
Do đó, chúng ta muốn có thể trụ vào Chân nhân, chí ít là vào Nhân Thể, và muốn
thế, chúng ta phải đạt đến thành tựu trong việc tham thiền.
Nếu tôi nói với các bạn, hoặc ngay cả với bản thân tôi, “Nào, chúng ta hãy trụ vào
Hoa Sen Chân Ngã, vào Nhân Thể,” chúng ta sẽ làm gì? Làm thế nào chúng ta
biết được là chúng ta đã đạt đến và bước vào vương quốc của các đức tính được
tích lũy của chúng ta, và xác định rằng chúng ta đã trụ trong Hoa Sen Chân Ngã?
Khi chúng ta bắt đầu tập trung như những điểm đạo cao cấp hơn đã làm, tập
trung vào Chân Ngã thật sự hay Tam Nguyên Tinh thần thì chúng ta không chỉ
bước vào cõi giới siêu cá thể (transpersonal realm) của Hoa Sen Chân Ngã mà là
một thứ gì đó thực sự thuộc về hành tinh và phi ngã, của Ý Chí Hành Tinh, Trái
Tim Hành Tinh Và Trí Tuệ Hành Tinh, và chúng ta sẽ học cách làm điều đó nếu
chúng ta tuân theo đúng loại tham thiền huyền môn. Tôi nhớ Alice Bailey có nói,
một số người học rất nhiều, nhưng họ chưa bao giờ thực sự học cách tham thiền.
Vì vậy, chúng ta phải giữ cân bằng liên tục giữa các yếu tố này, giữa tham thiền
(liên quan đến cung 1), nghiên cứu (liên quan đến cung 2), và phụng sự (liên
quan đến cung 3). Chúng ta không có sự cân bằng trong tam giác này, chúng ta
không bao giờ thực sự phụng sự theo cách thực sự hữu ích, theo cách hoàn mỹ
cho Thánh đoàn, và thường là cuộc sống thiền định của chúng ta khiếm khuyết.
Các tác phẩm của Chân sư DK đã dạy chúng ta rất nhiều thứ, nhưng có lẽ cuốn
sách này sẽ dạy chúng ta điều gì đó về cách tham thiền huyền linh thực sự. Có
rất nhiều cách thiền khác nhau và chúng dẫn đến những kết quả khác nhau, và
một số những kết quả đó không hẳn là tốt, không nhất thiết hữu ích cho những
người phụng sự Thiên Cơ như chúng ta mong muốn trở thành.
Đây là phần giới thiệu cho quyển sách Thư Về Tham Thiền Huyền Môn, không
dài lắm, và trong webinar tiếp theo, chúng ta sẽ học về lá thư đầu tiên của Chân
sư DK, nói về sự Chỉnh hợp giữa Chân nhân và Phàm nhân, và như các bạn biết,
chúng ta phải cẩn thận về từ Chân nhân, Ego. Chân sư Tây Tạng hay sử dụng
thuật ngữ Hoa Sen Chân Ngã và Nhân Thể, và Ngài chỉ rõ rằng Tam Nguyên Tinh
thần còn nhiều hơn thế nữa, nhưng Ngài không thường nhắc đến Tam Nguyên
Tinh thần cho đến mức độ phát triển sau này, có lẽ xung quanh lần điểm đạo thứ
hai, khi đường antahkarana có thể được xây dựng. Đó là một hoạt động
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Mercurian khá mạnh mẽ, và vì vậy có một số cách nhất định khi xử lý sự chuẩn
bị cho lần điểm đạo thứ hai, sử dụng dấu hiệu Hổ Cáp và Sao Thủy để chuẩn bị
tâm thức cho việc xây dựng đường antahkarana, sau đó tiếp tục và tiếp tục mãi,
từ antahkarana cá nhân dẫn đến Monad, chuyển đến antahkarana hành tinh,
kết hợp với nó dẫn đến Sao Kim, và có lẽ là đến Mặt trời, và đến những điểm đến
khác mà chúng ta không thể biết chắc được, nhưng toàn bộ đường antahkarana
cuối cùng kết thúc ở Thượng đế Vũ Trụ.
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