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Lơi noi đâu
Tôi được cái đặc quyền như
ngươi chị, viết vài lơi giới thiêu
quyên sách nho này, quyên sách đâu
tiên của môt đưa em còn ít tuổi; thê
xác của em còn nho chư linh h ồn em
không nho. Nhưng lơi giáo huấn trong
đó vôn của Thây em chỉ bảo trong khi
Ngài huấn luyên cho em được Điêm
Đao. Em viết thuôc lòng mấy lơi này
chậm chap và khó khăn bởi vì năm
ngoái em học tiếng Anh chưa được
gioi như bây giơ. Phân lớn cuôn này
vôn lập lai y nguyên lơi của Thây em
đã nói, còn câu nào không phải nguyên
văn lơi của Ngài thì cũng là tư tưởng
của Ngài được em viết lai. Có hai câu
bo sót, Ngài đã điền vào. Trong hai
chỗ khác em quên môt chư, Ngài cũng
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đã thêm vô. Ngoài nhưng điều ấy ra,
tác phẩm này hoàn toàn là của
Alcyone1, ấy là món quà đâu tiên em
công hiến cho đơi.
Câu xin tác phẩm này giúp ích cho
kẻ khác cũng như lơi khẩu truyền đã
giúp ích cho Alcyone vậy. Nhưng lơi
giáo huấn này có hiêu quả chỉ khi nào
ngươi ta ăn ở y như Alcyone vậy, môt
lòng nghe theo lơi huấn thị của Ngài.
Nếu bắt chước gương này cùng theo
nhưng giới luật tưc thì Cửa Ðao mở
rông, đôc giả sẽ bước vào đó cũng
như tác giả đã bước vô rồi vậy.
Tháng 12, 1910 Annie Besant.
Lơi nói đâu ở trên được viết khi ông
Krishnamurti lên 15 tuổi và sông dưới sư giám
hô của bà Annie Besant.
1Alcyone tưc là Krishnamurti
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XIN DÂNG CHO NHỮNG
NGƯỜI TẦM ÐẠO
Xin dắt tôi từ cõi giả đến cõi Chân,
Xin dắt tôi từ chỗ tối tăm đến nơi
Sang Suốt,
Xin dắt tôi từ cửa tử đến cõi
Trương Sinh Bât Tử.
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Tưa
Mấy lơi này chẳng phải của tôi,
ấy là lơi của Sư Phụ tôi đã day tôi.
Không có Ngài tôi không làm được gì
cả; nhơ Ngài giúp tôi mới được bước
vào Ðương Ðao. Anh cũng vậy, anh
muôn bước vào Ðương Ðao, thì
nhưng lơi Sư Phụ tôi sẽ hưu ích cho
anh, nếu anh tuân theo nhưng lơi giáo
huấn ấy. Nói rằng nhưng lơi đó chân
chính và tôt đẹp thì chưa đủ; ngươi
nào muôn thành công, phải ăn ở y như
lơi chỉ giáo. Môt ngươi kia bụng đói
xép ve nhìn môt món đồ ăn rồi nói
ngon quá thì có ích chi cho y đâu;
ngươi ấy phải thò tay lấy ăn. Cũng
thế, nghe lơi Thây day chưa phải là
đủ; phải làm nhưng điều Ngài nói,
chăm chỉ từng tiếng, từng dấu hiêu.

6

Nếu mà không chú ý đến môt dấu
hiêu và bo qua môt tiếng, thì dấu
hiêu đó và tiếng đó mất biêt rồi; bởi
vì Chân Sư không nói hai lân.
Muốn bước vào Đương Đạo
phải có bốn đức tinh sau:
Phân biêt
Dưt bo (Đoan tuyêt)
Hanh kiêm tôt
Lòng nhân từ
Tôi sẽ cô gắng nói cho anh nghe
nhưng lơi Sư Phụ tôi day tôi về mỗi
điều ấy.
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Chương
phân biêt

môt:

Tinh

Tính phân biêt chia ra làm năm
khoản như sau đây:
1. Nhưng mục đích thật;
2. Cách sinh hoat của ba thê:
xác, vía, trí;
3. Ðiều lành và điều dư;
4. Phải hết sưc ngay thật;
5. Tình bác ái và Thiên mang
(sư sông thiêng liêng)

I.- Những mục đích thật
Đưng đâu trong bôn tính là tính
Phân biêt. Thương thương ngươi ta
hiêu nghĩa phân biêt đây là phân biêt
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sư thật và sư giả đê d ắt con ngươi
vào Ðương Ðao. Hiêu như thế thật
đúng, nhưng mà còn nhiều hơn thế
nưa; và phải thưc hành phân biêt,
không nhưng khi mới bước vào
Đương Ðao, mà luôn mỗi ngày mỗi
bước đi cho tới lúc đắc đao thành
chính quả. Con bước vào Ðương Ðao
bởi vì con biết rằng chỉ trong đó m ới
có nhưng điều đáng có mà thôi.
Nhưng ngươi chưa hiêu biết làm viêc
đê trở nên giàu sang và có quyền thế,
nhưng hai cái thư này ch ỉ có giá tr ị
trong môt đơi mà thôi, bởi thế chúng
nó là mông ảo. Có nhiều viêc lớn lao
đáng tìm lấy hơn sư giàu sang và
quyền thế – nhưng viêc đó chân thật
và không hề hư hoai; môt khi ngươi
ta thấy rồi, thì không còn muôn điều
gì khác nưa.
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Trên thế gian này chỉ có hai hang
ngươi: nhưng ngươi hiêu biết và
nhưng ngươi-không-biết; chỉ có sư
hiêu biết mới là quan trọng mà thôi.
Con ngươi theo đao nào hay thuôc về
chủng tôc nào không quan trọng; điều
thật sư quan tr ọng là sư hiêu biết, sư
hiêu biết Cơ Trơi (God's plan) đôi với
con ngươi. Bởi vì Trơi có môt Cơ, mà
Cơ đó là sư tiến hóa. Chừng nào con
ngươi thấu rõ được Thiên Cơ và khi
thật biết rồi, thì con ngươi chỉ lo hợp
tác với Thiên Cơ, đồng hóa với Thiên
Cơ và giúp cho Thiên Cơ được thưc
hiên, bởi vì điều đó quá huy hoàng và
tôt đẹp. Vì con ngươi hiêu biết rồi
nên mới thuận theo lẽ Trơi2, môt lòng
2Thuận theo lẽ Trơi hàm ý hiêu được Thiên Cơ
(God's plan), hiêu được sư 'Tiến Hóa' mà Thiên
Cơ đã vach định cho chúng sinh- không phải
chỉ riêng cho loài ngươi mà bao gồm cả van
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làm lành và chông lai điều ác, lo giúp
cho muôn loài van vật tiến hóa chư
không vì tư lợi.
Ngươi mà thuận theo lẽ Trơi tưc
là ngươi môt nhà với chúng ta, dù y
theo đao Bà-la-môn hay đao Phật,
đao Thiên Chúa hay đao Hồi, hoặc y
là ngươi Ấn Đô hay ngươi Anh,
ngươi Trung Quôc hay ngươi Nga thì
cũng không thành vấn đề. Nhưng
ngươi nào thuận theo lẽ Trơi thì biết
rằng tai sao mình thuận theo vậy. Họ
biết bổn phận mình phải làm cái chi
và cô gắng hoàn thành công viêc đó.
Còn nhưng ngươi khác không thuận
lẽ Trơi không biết mình phải làm điều
chi, cho nên họ thương hành đông như
nhưng kẻ ngông cuồng. Họ cô tao ra
nhưng đương lôi cho chính họ mà họ
vật, thú vật, cây co, và kim thach.
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tưởng rằng chúng nó sẽ làm cho họ
được hài lòng chớ không biết rằng
"van vật đồng nhất thê", và vì lẽ đó,
chỉ ý Trơi mới làm cho mọi ngươi
được thưc sư đẹp lòng. Họ đeo đuổi
theo sư mông ảo chớ không phải sư
chân thật và nếu ngày nào mà họ
không học cách phân biêt hai viêc ấy
thì ngày đó họ chưa thuận theo lẽ
Trơi. Bởi vậy sư Phân Biêt là bước
đâu tiên.
Nhưng dẫu khi chọn lưa rồi đi
nưa, con cũng phải nhớ rằng sư chân
và sư giả có nhiều loai khác nhau; và
con phải biết phân biêt cái lành với
cái dư, cái quan trọng với cái không
quan trọng, cái hưu ích với cái vô ích,
cái đúng với cái sai, cái ích kỷ với cái
vô tư lợi.
Môt bên lành, môt bên dư, có khó
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chi trong sư chọn lưa, bởi vì nhưng
ngươi nào muôn theo Chân Sư thì đã
nhất định làm lành, dẫu thế nào cũng
vậy.

II.- Cách sinh hoạt của
ba thể
Tuy nhiên, con ngươi và thê xác
của nó là hai cái khác nhau; và ý chí
của con ngươi không luôn luôn là
nhưng gì thê xác ham mu ôn. Khi thê
xác của con muôn cái chi, con hãy
ngừng lai và suy nghĩ coi có phải thật
là Con muôn cái đó chăng? Bởi vì Con
là Thượng Đế, và con chỉ muôn điều
nào Thượng Đế muôn; nhưng con
phải xét thấu trong cõi lòng con (hồi
quan phản chiếu) đê tìm Đưc Thượng
Đế và nghe lơi của Ngài, lơi của Ngài
tưc là lơi của con vậy. Ðừng nhâm
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lẫn các thê của con là con. Cái thê
xác của con, cái vía của con, cái trí
của con không phải là con thật đâu.
Nhưng mỗi thê đó đều giả vơ xưng
là con đê đat được nhưng điều nó
muôn. Con phải hiêu hết chúng nó và
con phải tư biết rằng con chính là chủ
của chúng nó.
Khi có môt viêc phải làm, cái thê
xác lai viên lẽ nó cân nghỉ ngơi, đi
chơi, ăn uông; ngươi-không-biết nói
trong lòng rằng "Tôi cân làm mấy
viêc đó và tôi phải làm mới được".
Còn ngươi hiêu biết nói: "Cái xác của
tôi muôn mấy viêc đó chớ không phải
tôi đâu, nó phải đợi đã". Thương khi
có dịp phải giúp đỡ ai, thê xác nghĩ:
"Viêc đó sẽ phiền mình lắm! Đê cho
ngươi khác làm đi". Nhưng con ngươi
trả lơi với thê xác nh ư vây: "Ngươi
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không nên cản ta làm nhưng viêc tôt
lành".
Thân xác con vôn là con thú của
con, con ngưa của con cỡi. Bởi thế,
con phải đôi đãi với nó cho tử tế và
phải săn sóc nó kỹ lưỡng. Đừng bắt
nó làm viêc quá sưc, phải nuôi nó cho
đúng phép với nhưng đồ ăn, thưc
uông tinh khiết và giư gìn cho nó luôn
thật sach sẽ, đừng đê m ôt chút dơ
bẩn nào. Bởi vì không có môt xác thân
tinh khiết và tráng kiên, thì không thê
nào con lo nổi công viêc chuẩn bị khó
khăn đê b ước vào Đương Đao, con
không chịu nổi nhưng sư cô g ắng
không ngừng đâu. Vậy phải chính là
con, ngươi luôn luôn điều khiên,
kiêm soát Thê xác đó chư không phải
là Thê xác đó điều khiên, sai khiến
con.
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Cái vía của con có nhiều sư ước
ao, lên đến hàng tá; nó muôn thấy con
nổi giận, nghe con ăn nói gắt gong, nó
muôn thấy con ghen tưc, tham lam
tiền bac, toan đoat của cải thiên ha
và ngã lòng rủn chí. Nó muôn mấy
điều đó và còn nhiều viêc khác nưa,
không phải nó có ý hai con, mà tai nó
ưa nhưng sư rung đông dư dôi và
thay đổi liền liền. Trong mấy viêc đó
con không muôn viêc nào cả, bởi vậy
con phải phân biêt ý muôn của con
với ý muôn của cái vía.
Cái trí của con ưa thói kiêu căng
chia rẽ, nghĩ nhiều về nó, và ít ngó
ngàng gì đến kẻ khác. Dù khi con
hướng trí con ra khoi nhưng viêc trân
gian được rồi, nó còn ráng gom hết
về cho bản ngã của con, nó giục con
chú ý tới sư tiến hóa riêng của con,
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chớ không lo nghĩ đến công viêc của
Chân Sư và giúp đỡ kẻ khác. Khi con
thiền định nó cô ra sưc làm cho con
nghĩ đến nhưng chuyên lung tung
khác mà cái trí nó muôn, thay vì
chuyên duy nhất mà con muôn. Con
không phải là cái trí đó đâu, nhưng nó
vẫn là môt thê của con đê cho con sử
dụng, vậy môt lân nưa, nơi đây sư
phân biêt cũng cân thiết. Con phải
canh chừng liên tục, nêu không con sẽ
thất bai.

III.- Điều lành và điều dữ
Huyền bí học (Occultism) không
hề công nhận có sư thoa hiêp giưa
viêc lành và viêc dư. Dù thế nào cũng
phải làm viêc lành, con không nên làm
viêc ác, dù cho ngươi-không-biết nói
cái chi hay tưởng cái chi cũng được.
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Phải học hoi cho sâu nhưng luật Trơi
còn ẩn tàng, và chừng biết rồi, con
sắp đặt cuôc đơi của con phù hợp với
nhưng luật đó, bằng cách luôn dùng
đến lý trí và lương tri.
Phải phân biêt viêc quan trọng với
viêc không quan trọng. Đôi với sư
lành và sư dư thì lòng con phải cưng
như đá, còn nhưng viêc ít quan trọng
con luôn nhương cho kẻ khác. Bởi vì
con phải ở cho dễ thương, tử tế, biết
điều và thuận hòa, và đê cho thiên ha
có đây quyền tư do bằng quyền tư do
mà con yêu câu cho chính con vậy.
Hãy tìm kiếm coi viêc nào đáng
làm; và con phải nhớ rằng không nên
coi theo giá trị bề ngoài của sư viêc
mà xét đoán chúng nó. Thà làm môt
chuyên nho mọn mà hưu ích liền cho
công viêc của Chân Sư còn hay hơn
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làm môt viêc lớn lao mà thế gian gọi
là tôt. Chẳng nhưng phân biêt cái nào
hưu ích với cái nào vô ích là đủ, con
còn phải phân biêt cái nào có ích
nhiều với cái nào có ích ít. Nuôi kẻ
nghèo là môt viêc tôt, cao quí và hưu
ích; nhưng mà nuôi linh hồn mấy
ngươi đó lai còn cao quí và hưu ích
hơn nưa. Ngươi nào giàu cũng nuôi
được thân xác, nhưng chỉ ngươi hiêu
biết mới nuôi được linh hồn. Nếu con
hiêu biết rồi, bổn phận của con là
phải giúp kẻ khác giác ngô.
Nhưng dù con đã khôn ngoan thế
mấy đi nưa, con còn phải học hoi
nhiều trên Ðương Ðao; nhiều đến nỗi
ở đây con cũng phải dùng đến sư phân
biêt. Vậy con phải phân biêt và chọn
lưa cho thật kỹ càng cái nào đáng ra
công học hoi. Sư hiêu biết nào cũng
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hưu ích, và môt ngày kia con sẽ biết
đủ hết mọi viêc; nhưng khi con biết
có môt phân, thì con phải đê ý sao
cho phân đó hưu ích nhất. Đưc
Thượng Ðế vôn Minh triết và cũng là
Nhân từ; và hễ con được minh triết
nhiều chừng nào thì con càng thê hiên
được Ngài nhiều chừng nấy. Vậy con
phải học hoi, nhưng trước hết con
phải học hoi điều nào sẽ giúp cho con
nhiều nhất đê con giúp đỡ ngươi
khác. Phải bền lòng chăm chú vào sư
học hoi của con, không phải đê cho
kẻ khác tưởng con là khôn ngoan, mà
cũng không phải đê h anh phúc khi
khôn ngoan, mà vì ngươi khôn ngoan
mới có thê giúp đơi môt cách khôn
ngoan. Dù con mong ước giúp đơi
nhiều đến đâu, nếu con dôt nát thì con
sẽ làm hai nhiều hơn là làm lợi.
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IV.- Phải hết sức ngay
thật
Con phải biết phân biêt giưa cái
chân và cái giả; con phải tập làm sao
cho hết sưc chân chính trong mọi
viêc, từ tư tưởng, lơi nói đến viêc
làm.
Thư nhất là trong tư tưởng. Cái
này không phải dễ đâu, vì trong đơi có
biết bao nhiêu tư tưởng lâm lac, biết
bao nhiêu điều mê tín dị đoan phi lý,
hễ ngươi nào đê cho chúng nó chi
phôi thì không bao giơ tiến bô được.
Bởi vậy con chẳng nên cho môt tư
tưởng nào là chân chính chỉ vì nhi ều
ngươi đã cho nó là chân chính, hay là
tai thiên ha đã tin nó nhiều thế kỷ rồi,
hoặc là thấy nó ghi ở trong môt quyên
sách thuôc về loai sách Thánh; con
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phải tư mình suy nghĩ và con phải tư
phán đoán xem tư tưởng đó có hưu lý
hay không. Con hãy nhớ rằng dù cho
có cả ngàn ngươi đồng công nhận
môt viêc kia đi nưa, nếu họ không
biết cái chi trong đó hết thì ý kiến của
họ vẫn vô giá trị. Ngươi nào muôn
bước trên Ðương Ðao phải tập tư
mình tư tưởng, bởi vì thói mê tín dị
đoan là môt trong nhưng tôi lỗi lớn
nhất trên thế gian, môt trong nhưng
xiềng xích mà con phải tư giải thoát
hoàn toàn mới được.
Ðiều nào con suy nghĩ về thiên ha
cũng phải trung thưc. Con không
được nghĩ cho kẻ khác điều nào mà
con không biết rõ. Con đừng tưởng
rằng thiên ha luôn nghĩ về con. Nếu
môt ngươi kia làm môt viêc gì mà con
ngỡ là có hai cho con hay là nói môt
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chuyên nào dương như có can hê tới
con, chớ vôi nghĩ ngay rằng: "Ngươi
đó có ý làm hai tôi". Có lẽ hâu như
ngươi đó không nghĩ đến con chút
nào, bởi vì mỗi linh hồn đều có nhưng
viêc lo riêng của nó và nhưng tư
tưởng của linh hồn cũng chỉ tập trung
vào bản thân nó mà thôi. Nếu có môt
ngươi nào nói giọng giận dư, con chớ
nói rằng: "Ngươi đó ghét tôi và muôn
lăng nhục tôi". Có lẽ tai môt ngươi
nào hay là môt viêc gì đó làm cho y
nổi giận, và vì ngươi ấy tình cơ gặp
con nên trút hết cơn giận lên đâu con
cho đã giận. Ngươi đó làm chuyên
ngu xuẩn, bởi vì tất cả nhưng sư nổi
giận đều ngu xuẩn, nhưng không phải
vì cớ đó mà con nghĩ sai quấy về
ngươi ấy.
Chừng nào con làm đê tử của
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Chân Sư rồi, con luôn có thê thử xem
tư tưởng của con chân chính hay
không bằng cách đê nó kế bên tư
tưởng của Ngài. Bởi vì Thây với trò
vẫn "hợp nhất", trò đem tư tưởng
mình kề với tư tưởng của Thây thì sẽ
thấy ngay hai tư tưởng có phù hợp
với nhau hay không. Nếu không, thì tư
tưởng của trò đã sai lâm, ngươi đê tử
phải thay đổi lập tưc, vì tư tưởng của
Chân Sư vôn trọn lành, bởi Ngài
thông hiêu hết mọi viêc. Nhưng
ngươi nào chưa được Ngài thu nhận
làm đê tử chính thưc 3 thì không thê
làm như vậy; nhưng họ có thê tư giúp
mình thật nhiều nếu họ thương
ngừng lai tư hoi như vây: "Thây sẽ
3Có ba hang đê tử:
a/ hang mới nhập môn
b/ hang đê tử chính thưc
c/ hang con của Thây
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nghĩ viêc này làm sao? Gặp trương
hợp này Thây sẽ nói hay sẽ làm thế
nào?". Bởi vì không nên làm, nói hay
nghĩ điều nào theo ý mình, mà Thây
không làm, không nói hay không nghĩ
như thế.
Lơi nói của con cũng phải cho
ngay thật nưa, chính xác và không
phóng đai. Ðừng bao giơ suy diễn
ngươi khác, chỉ có m ôt mình Thây y
biết tư tưởng y mà thôi, y làm như
vậy là tai duyên cớ gì đó mà con
không bao giơ rõ được. Khi con nghe
môt câu chuyên có hai cho ngươi nào
đó, thì đừng lập lai nó; có thê câu
chuyên đó không có thật, mà dù có
thật đi nưa, đừng nói đến thì tôt hơn.
Trước khi nói, con phải suy nghĩ cho
kỹ lưỡng, nếu không con sẽ mắc vào
cái lỗi không chính xác.
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Phải thành thật trong viêc làm;
đừng bao giơ giả dang ngươi khác, vì
tất cả sư giả bô đều là môt tấm màn
ngăn cản ánh tinh quang của chân lý
chiếu xuyên qua lòng con như ngăn
cản ánh sáng mặt trơi rọi ngang qua
tấm kiếng trong trẻo vậy.

V.- Tình bác ái và sự
sống thiêng liêng
Con phải phân biêt điều nào ích
kỷ với điều nào vị tha. B ởi vì sư ích
kỷ có nhiều hình trang lắm, và khi
con nghĩ con trừ được tật ích kỷ trong
môt hình trang nào rồi thì nó lai nảy
sinh ra trong môt hình trang khác
manh bao như trước vậy. Nhưng từ
từ s ư lo giúp đỡ kẻ khác sẽ choán cả
lòng con cho đến mưc trong trí con
không còn chỗ nào và giơ phút nào
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nghĩ tới con nưa.
Con còn phải phân biêt môt cách
khác nưa. Phải học phân biêt Ðưc
Thượng Ðế trong mọi ngươi, mọi
vật, dù cho vẻ bề ngoài ngươi ấy hay
vật ấy có tồi tê, xấu xa đến đâu
chăng nưa. Con có thê giúp huynh đê
của con là nhơ trong lòng con với họ
đều có cái chung, đó là Sư Sông
Thiêng Liêng. Con hãy học cách làm
thế nào thưc tỉnh Sư Sông đó trong
ngươi của họ và con hãy học cách làm
thế nào khơi gợi Sư Sông đó trong
ngươi của họ. Như vậy con sẽ cưu
huynh đê con ra khoi điều sai lâm.
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Chương
Tinh
Dưt
(Đoan tuyêt)

hai:
bo

Tính dưt bo hay đoan tuyêt chia
làm năm khoản:
1.

Dưt tuyêt sư ham muôn

2. Duy có môt điều ham
muôn tôt hơn hết
3.

Nhưng phép thân thông

4.

Nhưng sư ham muôn nho

5. Hãy lo lắng viêc nào có
can hê tới con
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I.- Dứt tuyệt sự ham
muốn
Đôi với nhiều ngươi thì tính Dưt
bo là môt điều kiên khó tập được,
bởi vì mấy ngươi đó nghĩ rằng họ là
nhưng điều ham muôn ấy và nếu
nhưng điều ham muôn riêng tư,
nhưng thư thích và nh ưng thư ghét
của họ bị tước đi hết rồi thì bản ngã
họ không còn chi. Nhưng mấy ngươi
đó chưa gặp được Chân Sư, nếu môt
khi đưng trước Thánh Dung, ở trong
hào quang của Ngài thì mọi ham
muôn đều tan mất hết, trừ ra muôn
sao được như Ngài. Nhưng trước khi
có được diễm phúc đôi diên với Ngài,
nếu con thật quyết chí thì con có thê
đat được tính dưt bo này. Tính phân
biêt đã day rằng nhưng chuyên mà
phân đông con ngươi tham muôn như
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là của cải, quyền thế thì không đáng
nhọc công đê có, khi th ật hiêu điều
này thì hết ước ao mấy điều ấy nưa.

II.- Duy có một điều ham
muốn tốt hơn hết
Tất cả t ới đây vẫn còn dễ, miễn
con hiêu là đủ. Nhưng có môt sô
ngươi dưt bo nh ưng mục đích trân
tục chỉ đê mong được lên Thiên đàng,
hay đê riêng mình thoát kh oi Luân
hồi; con đừng pham lỗi đó. Nếu con
thật quên mình rồi, con đâu còn quan
tâm chừng nào linh hồn con mới được
giải thoát, hay là sau này nó sẽ về ở
cảnh Trơi nào. Con hãy nhớ rằng mỗi
viêc ham muôn ích kỷ dù mục đích
cao cả thế nào đi nưa cũng đều trói
buôc (là môt sợi dây xiềng xích), và
ngày nào con chưa bo h ết các điều
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ham muôn này thì ngày đó con chưa
thật rảnh rang đê hiến mình cho công
viêc của Chân Sư.
Khi nhưng ham muôn thuôc phàm
trân con tiêu mất rồi, cũng có thê còn
môt sư ham muôn là thấy được kết
quả của công viêc con làm. Nếu con
giúp ai, con muôn biết con giúp ngươi
đó tới mưc nào; có lẽ con cũng muôn
cho ngươi ấy hiêu con đã giúp họ tới
cỡ nào và biết ơn con nưa. Mà cái này
vẫn là môt điều ham muôn, và là
muôn lòng tin cậy. Khi con ra sưc
giúp, đương nhiên phải có kết quả,
dẫu con thấy hay là không thấy cũng
vậy, nếu con hiêu Luật Trơi thì con
biết rằng điều này phải như thế. Vậy
thì con phải làm điều lành vì muôn
làm viêc lành chớ chẳng phải trông
mong được ban thưởng, phải làm viêc
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vì mục đích của công viêc, chớ chẳng
phải trông mong thấy cái kết quả; con
phải xả thân giúp đơi vì con thương
đơi, và bởi con không làm thế nào
khác nưa được.

III.- Những phép thần
thông
Con đừng ham nhưng phép thân
thông. Con sẽ có chúng khi Chân Sư
thấy lúc nào là tôt nhất cho con. Hễ
cưỡng bách luyên tập đê m ở mấy
phép đó quá sớm thì thương mang vào
mình đủ thư phiền não. Ngươi nào có
nhưng phép ấy thì hằng bị bọn tinh
linh ngũ hành gat gẫm, hay là trổ tính
khoe khoang và nghĩ rằng mình không
lâm lac. Dù sao, ngày giơ và sưc lưc
hao phí đê luyên tập mấy phép đó nên
đê giúp đơi còn hay hơn. Trong khi
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con mở mang nhưng đưc tính tôt thì
tư nhiên con sẽ có các phép ấy, nhất
định thế nào cũng có chúng, nếu Chân
Sư thấy các phép ấy hưu ích cho con
sớm môt chút, thì Ngài chỉ cho con
cách khai mở an toàn nhưng phép thân
thông ấy. Từ giơ cho đến lúc ấy tôt
hơn con không nên có phép thân
thông.

IV.- Những
muốn nhỏ

sự

ham

Con cũng phải giư lòng đừng ham
muôn nhưng viêc nho mọn thương
xảy ra trong đơi sông hằng ngày. Chớ
nên có ý khoe mình hay to vẻ thông
minh. Ðừng ham nói, nói ít thì tôt,
không nói chi lai càng tôt hơn nưa,
trừ khi chắc chắn rằng nhưng điều
con muôn nói, chân chính, dễ thương
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và hưu ích. Trước khi nói con hãy tư
hoi coi điều con muôn nói ra có đủ ba
đưc tính đó không; nếu không, thì con
phải làm thinh.
Giơ đây, tôt hơn là tập thói quen
suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi nói; bởi
vì khi con được điêm đao rồi, con
phải giư gìn từng lơi nói, đê con kh oi
nói nhưng gì không được nói. Nhưng
lơi nói tâm phào là không cân thiết;
nói tâm phào sẽ d ẫn đến nói xấu.
Vậy thì con hãy tập cho quen tính
nghe hơn là nói; đừng nêu ý kiến trừ
phi được hoi trưc tiếp. Có môt câu
gồm hết các đưc tính phải tập là: Tri,
Cảm, Nguyên, Mặc (nghĩa là: phải
hiêu biết, phải có gan da, phải quyết
chí và phải nín thinh). Mà cái đưc tính
chót là khó hơn hết.
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V.- Hãy lo lắng việc nào
có can hệ với mình
Còn môt ham muôn thông thương
khác mà con phải bài trừ môt cách
nghiêm khắc là xen vào chuyên thiên
ha. Cái điều nào ngươi khác làm, nói
hay tin thì không liên quan gì với con;
và con phải học thói quen đê cho y
tuyêt đôi làm môt mình. Y có toàn
quyền tư do trong tư tưởng, lơi nói và
viêc làm miễn là y đừng xen vào
chuyên của ngươi khác. Con đây cũng
vậy, con yêu câu có quyền tư do làm
cái chi mà con nghĩ rằng đúng; vậy thì
con cũng phải đê cho kẻ khác được
tư do như con vậy; và khi y dùng
quyền tư do của y thì con không có
quyền khích bác.
Nếu con nghĩ rằng y làm quấy, và
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con có thê sắp xếp cơ hôi đê trình
bày riêng với y môt cách hết sưc lịch
sư suy nghĩ của con; thì có thê con
thuyết phục được y; nhưng có nhiều
trương hợp can thiêp như vậy cũng
không nên. Dù thế nào con cũng đừng
đem chuyên đó nói với ngươi thư ba,
vì đó là môt hành đông cưc kỳ ác đôc.
Nếu con thấy ai đôi xử hung ác
với môt đưa trẻ hay môt con thú, bổn
phận con phải là can thiêp. Nếu con
thấy ai làm nghịch với luật pháp của
quôc gia, con phải báo với nhà chưc
trách. Nếu con lãnh phân giáo hóa
ngươi nào, bổn phận con là phải chỉ
cho y biết lỗi của y môt cách êm ái.
Trừ nhưng trương hợp trên, con phải
đê tâm vào công viêc riêng của con và
tập tính làm thinh.
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Chương
Hanh kiêm tôt

ba:

Chân Sư kê sáu điêm thuôc về
hanh kiêm tôt buôc phải có như sau
đây:
1. Tư chủ trong khi tư
tưởng
2. Tư chủ trong lúc hành
đông
3.

Đưc khoan dung

4.

Vui vẻ

5. Đi thẳng môt đương tới
mục đích
6.

Lòng tin cậy

(Tôi vẫn biết tên vài khoản tôi
mới kê ra được dịch khác và các đưc
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tính cũng dịch khác, nhưng tôi luôn
luôn lấy nhưng tên mà Chân Sư dùng
trong lúc Ngài cắt nghĩa cho tôi nghe).

I.- Tự chủ trong khi tư
tưởng
Tính dưt bo day rằng phải kiêm
soát cái Vía, và cái Trí cũng phải được
kiêm soát nưa. Ðiều này nghĩa là
kiêm soát được tính nóng nảy sao cho
con không còn nổi giận hay nôn nóng;
kiêm soát cái trí sao cho tư tưởng luôn
được yên tịnh và không dao đông; và
cuôi cùng qua cái trí, kiêm soát (trấn
áp) nhưng dây thân kinh đê chúng ít
bị kích thích, khó chịu chừng nào tôt
chừng nấy. Ðiêm chót này khó làm
được, bởi vì khi con cô gắng tập
luyên đê bước vào Ðương Ðao thì
thân xác con theo đó nhay cảm hơn,
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do vậy, nhưng dây thân kinh của con
dễ dàng bị kích đông bởi âm thanh
hay sư va cham manh và dễ bị căng
thẳng vô cùng, nhưng con phải ráng
hết sưc mình thôi.
Cái Trí yên tịnh cũng có nghĩa là
gan da đê con có thê chông choi với
nhưng cách thử lòng và nhưng sư khó
khăn trên Ðương Ðao mà không nao
núng; cái trí yên tịnh cũng có nghĩa là
bền lòng đê con có thê sáng suôt giải
quyết được nhưng chuyên rắc rôi
đến trong đơi sông và tránh sư lo lắng
không ngớt nhưng viêc nho mọn làm
cho nhiều ngươi mất gân hết ngày
giơ. Chân Sư day rằng: "Con ngươi
phải coi nhưng viêc ở ngoài xảy đến
cho mình như sâu não, nhưng chuyên
rắc rôi, bịnh tật cùng nhưng chuyên
mất mát không có quan trọng chi cả;
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phải coi chúng nó chẳng ra gì và đừng
đê cho chúng nó làm rôi trí. Chúng nó
là cái kết quả nhưng viêc làm hồi
trước, chừng chúng nó đến thì phải
vui lòng lãnh lấy. Con hãy nhớ rằng:
mọi viêc khổ não trên thế gian đều là
tam thơi, bổn phận của con phải luôn
luôn vui vẻ và giư lòng thanh tịnh.
Nhưng viêc đó thuôc kiếp trước của
con chớ không phải kiếp này; con
không thê sửa đổi cái gì được, bận
lòng vì chúng nó rất vô ích. Tôt hơn là
hãy nghĩ đến nhưng viêc con làm bây
giơ đây, chúng nó định phân sô con
kiếp sau, và con có thê sửa đổi chúng
nó được.
Đừng buồn bưc hay rủn chí. Rủn
chí là sai lâm tê hai, bởi vì nó truyền
sang kẻ khác (làm họ nản chí theo) và
làm cho đơi sông của họ khó khăn
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hơn, con không được phép làm điều
đó. Vì thế con phải xua đuổi nó đi
ngay lập tưc, mỗi lân con biết nó
đến.
Con còn phải làm chủ tư tưởng
con môt cách khác nưa. Đừng đê cho
nó vẩn vơ. Bất kỳ con đang làm viêc
gì, con phải chú ý tập trung vào đó đê
làm cho được hoàn hảo. Chẳng nên
đê trí con ở không, con phải luôn có
sẵn nhiều tư tưởng tôt đẹp ở trong trí
đê khi nào cái trí không b ận viêc gì
thì con nhớ tới nhưng tư tưởng ấy
liền.
Mỗi ngày con hãy dùng sưc manh
tư tưởng của con cho nhưng mục đích
tôt lành, hãy tao thành môt lưc lượng
hướng về sư tiến hóa. Mỗi ngày con
hãy nhớ đến môt ngươi nào mà con
biết đang sâu muôn hay đau khổ hoặc
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là cân sư giúp đỡ; con hãy tuôn rải
nhưng tư tưởng yêu thương đến cho
y.
Hãy kềm giư cái trí con đừng kiêu
căng, vì sư kiêu căng luôn luôn do sư
dôt nát sanh ra. Ngươi chưa hiêu biết
nghĩ rằng mình vĩ đai, và làm được
điều này điều kia lớn lao; ngươi khôn
ngoan biết rằng duy có môt mình Trơi
là vĩ đai và viêc lành nào cũng đều do
Trơi làm cả.

II.- Tự chủ trong lúc
hành động
Chừng nào tư tưởng của con ổn
định rồi, thì con hành đông rất dễ
dàng. Nhưng con hãy nhớ rằng muôn
giúp đơi, tư tưởng phải biến thành
hành đông. Không nên biếng nhác,
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phải cân mẫn làm viêc hưu ích. Phải
làm viêc chi thuôc bổn phận của con
chớ không phải thuôc về bổn phận
của ngươi khác, trừ khi nào có y cho
phép và ý con muôn giúp đỡ y. Con
hãy đê cho mỗi ngươi làm viêc riêng
của y theo ý y muôn. Nếu cân thì con
hãy sẵn lòng giúp đỡ, nhưng đừng bao
giơ xen vào viêc thiên ha. Ðôi với
nhiều ngươi thì chuyên khó nhất ở
trên đơi là tập lo lắng công viêc riêng
của mình; nhưng đó chính là điều mà
con phải làm.
Khi con cô gắng tập làm môt viêc
cao thượng hơn thì con không nên vì
cớ đó mà bo phế bổn phận thương
ngày của con; nếu con làm mấy
chuyên này không xong thì con đâu có
rảnh rang đê làm viêc khác. Đôi với
đơi thì con không nên nhận lãnh
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nhưng nghĩa vụ nào mới cả; nhưng
viêc con đã nhận thì con phải làm cho
hoàn tất. Thây muôn nói nhưng nghĩa
vụ mà con biết rõ ràng và hưu lý chớ
không phải nhưng nghĩa vụ mơ hồ
của ngươi đơi cô buôc con thi hành.
Nếu con muôn môt ngày kia là đê tử
của Chân Sư thì phải làm nhưng công
viêc thương ngày gioi hơn mấy kẻ
khác chớ không phải tê hơn, bởi vì
con làm viêc đó cũng là nhân danh
Ngài.

III.- Đức khoan dung
Con phải hết lòng khoan dung với
mọi ngươi và nhiêt thành quan tâm
đến tín ngưỡng của nhưng ngươi
thuôc về tôn giáo khác cũng nhiều
như là con quan tâm đến tín ngưỡng
của con vậy. Bởi vì tôn giáo của họ và
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tôn giáo của con đều là con đương
đao dẫn đến chỗ cao hơn (con đương
dẫn đến Thượng Ðế). Muôn giúp đỡ
tất cả mọi ngươi thì con phải thông
hiêu hết họ.
Nhưng đê đat được lòng khoan
dung hoàn toàn này thì trước nhất con
phải tư giải thoát khoi sư tin tưởng
mù quáng và mê tín dị đoan. Con phải
hiêu rằng chẳng có lễ bái nào cân
thiết cả; bằng không thì con sẽ nghĩ
rằng con gioi hơn mấy ngươi không
hành lễ. Nhưng con cũng đừng chê
trách nhưng ngươi nào còn ưa mến lễ
bái. Hãy đê họ muôn làm chi thì làm;
chỉ có điều là họ không được cản trở
con là ngươi đã biết chân lý rồi. Họ
không được dùng cương lưc ép buôc
con làm điều gì mà con đã bo đ ược
rồi. Trong mọi viêc con phải khoan
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dung và tử tế.
Bây giơ tâm mắt con đã mở rông,
thì có vài điều tín ngưỡng, vài cách lễ
bái của con hồi trước kia dương như
phi lý lắm, có lẽ mấy viêc đó phi lý
thật. Nhưng dẫu rằng bây giơ đây có
thê con không còn tham dư vào mấy
viêc ấy nưa, con cũng phải kính trọng
chúng, vì còn nhưng linh hồn tôt vẫn
coi chúng quan trọng lắm. Mấy cuôc
lễ bái đó có chỗ dùng và ích lợi của
nó. Chúng nó giông như nhưng dòng
kẻ giúp con h ồi còn nho viết được
đều và ngay thẳng cho tới chừng nào
con viết gioi hơn và dễ dàng rồi thì
con không cân chúng nưa. Hồi trước
có môt lúc con cân chúng nó mà bây
giơ đây thơi kỳ đó đã qua rồi.
Môt vị Ðai Huấn Sư đã có lân
viết như vây: "Hồi tôi còn con nít, tôi
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nói theo thói con nít, tôi hiêu theo thói
con nít, tôi nghĩ theo thói con nít; mà
tới chừng tôi trở nên ngươi lớn tôi bo
hết các thói con nít". Nhưng mà ngươi
nào quên tuổi thơ của mình và không
có lòng thông cảm với con nít thì
không thê nào day dỗ hoặc giúp đỡ
chúng được. Vì vậy con hãy đôi với
mọi ngươi cho tử tế, hiền hậu, đô
lượng. Và coi ai nấy cũng như nhau,
dù họ là ngươi Phật giáo hay là ngươi
Ấn Giáo, ngươi Hoa thân giáo4 hay là
ngươi Do Thái giáo, ngươi Thiên
Chúa giáo hay ngươi Hồi giáo cũng
vậy.

4Djainistes. Ngươi giư đao Djainistes khi xưa
là môt nhánh của Ấn giáo. Đao này lấy sư hòa
bình làm mục đích, coi bôn biên là anh em.
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IV.- Vui ve
Phải vui lòng trả quả của con, dù
nó thế nào cũng vui trả. Phải nhận
lãnh sư đau đớn, khổ sở như là môt
vinh dư, vì nó chưng to rằng các Đưc
Nam Tào Bắc Đẩu thấy con đáng giúp
đỡ. Dù quả báo của con có nặng thế
mấy đi nưa, con cũng phải cám ơn các
Đấng Chí Tôn không cho con trả
nhiều hơn cái đó. Hãy nhớ rằng: ngày
nào mà quả xấu của con chưa tiêu
hết, và con chưa thoát khoi được nó
thì ngày đó con chưa giúp ích cho
Thây bao nhiêu. Khi con hiến thân cho
Thây thì con xin nhồi quả cho con đê
làm sao trong môt hai kiếp con trả
sach nhân quả của con, không vậy thì
cả trăm kiếp nưa con trả mới hết. Tuy
nhiên đê thưc hiên công viêc trả quả
tôt nhất, con phải vui vẻ và sẵn lòng
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đón nhận nghiêp quả.
Còn môt điêm khác nưa: Hãy diêt
đi tất cả ý muôn sở hưu của con. Có
lẽ nghiêp quả làm cho con mất đi
nhưng vật mà con quí chuông hơn hết
– thậm chí là nhưng ngươi mà con yêu
thương nhất. Vậy thì con phải vui vẻ
sẵn lòng chia lìa bất kỳ mọi ngươi
mọi vật. Thương thương Chân Sư
cân dùng học trò làm trung gian đê
truyền sưc cho kẻ khác. Nếu trò ngã
lòng rủn chí thì Thây không làm gì
được. Bởi vậy vui vẻ là quy t ắc phải
có.

V.- Đi thẳng một đường
tới mục đích
Có môt điều con phải nhớ trước
tiên là con làm công viêc của Chân
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Sư. Dù có chuyên nào khác xảy đến
với con đi nưa, con cũng đừng bao giơ
quên viêc đó. Thật ra, không có viêc
gì khác xảy đến được bởi vì các viêc
hưu ích và vô tư lợi đều là công viêc
của Chân Sư, và con phải làm công
viêc ấy vì Ngài. Con phải đặt tất cả
sư chú ý của con vào mỗi phân viêc
con làm côt sao cho công viêc ấy sẽ là
viêc tôt nhất của con. Cũng vị Đai
Huấn Sư trên có viết câu này: "Dẫu
làm viêc chi cũng vậy, con phải làm
thật hết lòng, như thê làm cho Đưc
Thượng Ðế chớ không phải làm cho
con ngươi". Con hãy tư hoi con phải
làm công viêc thế nào nếu con biết
Chân Sư sẽ đến ngay lúc đó đê xem.
Con phải nghĩ như vậy khi con làm
tất cả công viêc của con. Nhưng
ngươi có hiêu biết nhất sẽ hiêu hết ý
nghĩa của đoan này. Nhưng còn môt
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câu xưa hơn câu trước nưa mà cũng
cùng môt nghĩa: "Dẫu tay con làm
viêc nào cũng vậy, con cũng phải làm
nó hết lòng, hết sưc của con".
Đi thẳng môt đương tới mục đích
cũng có nghĩa là khi con bước vào
Đương Đao rồi thì không có chi làm
con lìa bo Đao được, dù là trong giây
phút. Ðừng đê nhưng sư cám dỗ,
nhưng cuôc vui vẻ của thế gian,
nhưng sư yêu thích dưới hồng trân
làm con lac bước. Bởi vì chính con
với Đương Ðao phải trở nên môt.
Đương Đao tưc là con. Con bước trên
Ðương Đao mà không cân nghĩ tới
nó, và con cũng không thê rơi nó
được nưa. Con là Chân Thân, con đã
quyết định như vậy. Nếu con lìa bo
nó tưc là con lìa bo chính con vậy.
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VI.- Lòng tin tưởng
Con phải có lòng tin tưởng vào
Chân Sư và con cũng phải tư tin nơi
con nưa. Nếu con đã thấy Ngài rồi thì
dù đâu thai mấy kiếp đi nưa con cũng
hết lòng tin cậy Ngài. Nếu như con
chưa thấy Ngài, thì con phải ráng
tưởng tượng ra Ngài và hằng tin cậy
Ngài, nếu không Ngài không thê giúp
được con. Nếu con chẳng hết lòng tin
cậy thì tình thương và thân lưc không
thê nào truyền qua hoàn hảo được.
Con phải tư tin nưa. Con nói rằng con
tư biết rõ con lắm ư? Nếu con nghĩ
như thế thì con không tư biết con đâu.
Con chỉ biết cái vo mong manh ở
ngoài thương lấm bùn. Còn con, thật
con là môt Điêm Linh Quang của Đưc
Thượng Ðế; và Đưc Thượng Ðế pháp
lưc vô biên ở trong con, và vì vậy nếu
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con thật có ý chí thì không có chuyên
nào mà con không làm được. Con hãy
tư nói với chính con như vây: "Ðiều
nào con ngươi đã làm rồi thì con
ngươi có thê làm được. Tôi là môt
con ngươi mà cũng là Thượng Ðế ở
trong con ngươi nưa nên tôi có thê
làm được điều này và tôi nhất định
làm được." Nếu con muôn bước vào
Ðương Ðao thì ý chí của con phải
cưng như thép đã trui vậy.
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Chương
LÒNG NHÂN TỪ

bôn:

Lòng Từ ái chia làm sáu điêm:
1.

Thoát kiếp luân hồi

2. Lòng từ ái trong sư sinh
hoat hằng ngày
3.

Sư nói hành

4.

Điều hung ác

5.

Thói dị đoan

6.

Phụng sư

I.- Thoát kiếp luân hồi
Trong mấy điều kiên buôc phải
có, thì lòng Từ ái quan trọng hơn hết,
bởi vì nếu môt ngươi có lòng từ ái đủ
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manh rồi thì lòng từ ái sẽ thúc đẩy
ngươi ấy khuất phục được nhưng
tính còn lai, và nhưng tính còn lai
không có lòng từ ái thì sẽ chẳng bao
giơ được đây đủ, trọn vẹn. Ngươi ta
thương giải thích rằng lòng từ ái như
là ý muôn nhiêt liêt thoát khoi vòng
sanh tử và được hợp nhất với Thượng
Đế. Nhưng giảng như thế thì lòng từ
ái dương như còn vị kỷ (nghĩ đến
mình) và cắt nghĩa chỉ có môt phân.
Lòng từ ái còn hơn là ý muôn đó
nhiều, ấy là ý chí, lòng quả quyết, sư
quyết tâm. Muôn có kết quả thì sư
quyết tâm này phải thấm nhuân lòng
con cho tới chừng nào không còn chỗ
chưa môt tình ý nào khác nưa. Thưc
ra, đó là quyết chí hơp nhất với Đưc
Thượng Ðế không phải đê tránh sư
mêt nhọc và khổ não, mà vì lòng con
yêu thương Ngài tha thiết mà con làm
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viêc cùng với Ngài và làm y như Ngài
vậy. Bởi Đưc Thượng Ðế vôn Từ bi,
nên nếu con muôn hợp nhất với Ngài
thì con phải đây lòng nhân từ và hoàn
toàn vị tha, chẳng hề có môt mảy may
gì tư lợi.

II.- Lòng từ ái trong sự
sinh hoạt hằng ngày
Trong sư sinh hoat hằng ngày, thì
lòng từ ái có hai nghĩa; môt là: Con
phải cẩn thận tránh làm sinh vật nào
đau đớn; hai là: Con phải luôn tìm
cách giúp đỡ.
Trước hết, là đừng gây thiêt hai.
Trên đơi, có ba tôi làm hai hơn mọi
viêc: thư nhưt là chuyên nói xấu, thư
nhì là điều hung ác, và thư ba là thói
mê tín dị đoan, bởi vì chúng là nhưng
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tôi chông lai lòng từ ái. Ngươi nào
muôn trong lòng chan chưa tình yêu
thương của Thượng Ðế phải không
ngừng canh chừng đê tránh ba tôi ấy.

III.- Sự nói xấu ke khác
Con hãy xem coi sư nói xấu làm
hai thế nào. Nó bắt đâu bằng môt tư
tưởng xấu, và chính tư tưởng xấu đó
là môt trọng tôi rồi. Bởi vì trong mỗi
ngươi và mỗi vật đều có chỗ tôt và
chỗ xấu. Ta có thê tăng thêm sưc
manh cho sư tôt hay sư xấu khi ta
nghĩ tới chúng nó, và làm như vậy ta
có thê thúc giục hay là trì hoãn sư tiến
hóa. Chúng ta có thê vâng lơi Đưc
Thượng Ðế hay là chông lai Ngài.
Nếu con nghĩ tới điều xấu của kẻ
khác thì con đang làm ba viêc ác đôc
môt lượt.
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(1) Con tao ra quanh chỗ con ở
đây nhưng tư tưởng xấu xa thay vì
nhưng tư tưởng tôt lành, và như vậy
thì con thêm điều khổ não cho đơi.
(2) Nếu ngươi đó thật có tính xấu
trong lòng như con nghĩ, thì con nuôi
dưỡng tính xấu đó và thêm sưc manh
cho nó. Vậy thì con làm cho ban con
trở nên xấu thêm thay vì trở nên tôt
hơn. Nhưng thông thương ngươi ta
không có tính xấu ấy, tai con chỉ
tưởng tượng đó thôi; và rồi tư tưởng
xấu của con đến xúi giục y làm quấy,
vì thế, nếu ban con chưa hoàn hảo thì
con làm cho y xấu như ý tưởng mà
con đã nghĩ về y.
(3) Con tao trong trí của riêng con
đây nhưng tư tưởng xấu thay vì
nhưng tư tưởng tôt, như vậy, con trì
hoãn sư tiến hóa của con và phô bày
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cho ngươi có mắt thánh xem thấy môt
cảnh tượng rất xấu xa, đau lòng, thay
vì đẹp đẽ và dễ thương.
Sư nói xấu không ngừng ở chỗ
gây hai cho ngươi nói và nan nhân
của hắn, mà sư nói xấu còn cô thôi
thúc ngươi nói xấu lôi kéo nhiều
ngươi khác dư phân vào tôi ác của y.
Ngươi nói xấu hăm hở mang chuy ên
ác đôc của y nói cho mấy ngươi ấy và
hi vọng rằng họ sẽ tin rằng thật. Rồi
thì cả thảy xúm nhau lai rải môt dọc
tư tưởng xấu vô trí ngươi bị nói xấu
đau khổ đáng thương kia. Ngày này
qua ngày kia, cả ngàn ngươi làm như
vậy chư không phải có môt ngươi mà
thôi đâu. Bây giơ đây con bắt đâu
thấy chuyên nói xấu là môt tôi đê hèn
và gớm ghiếc thế nào chưa? Con phải
hoàn toàn tránh nó. Con đừng nói xấu
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ai; con cũng đừng nghe ngươi ta nói
viêc xấu của kẻ khác; và hãy bảo cho
họ biết môt cách nhẹ nhàng nh ư sau:
"Có lẽ viêc đó không có thật. Mà dù
có thật, đừng nói đến thì tôt hơn".

IV.- Điều hung ác
Còn sư hung ác thì có hai loai: môt
là cô ý ác; hai là vô ý ác. Cô ý ác là có
ý làm cho môt sinh vật đau đớn; tôi
này lớn nhất trong các tôi; là công
viêc của ma quỉ làm chớ không phải
của con ngươi. Con sẽ nói rằng con
ngươi không ai làm điều như vậy.
Nhưng mà có nhiều ngươi đã thương
làm ác; và còn đang làm hàng ngày
nưa. Nhưng vị pháp quan của tòa án
tôn giáo thuở xưa đã làm ác. Biết bao
nhiêu ngươi nhân danh đao mình mà
làm ác. Nhưng ngươi giải phẩu sinh
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vật (mổ xẻ thú vật còn sông đê h ọc
cách thưc nghiêm) làm ác; nhiều vị
giáo chưc có thói quen làm ác lắm.
Mấy vị đó bào chưa tính tàn nhẫn của
mình nên nói rằng: "Cái đó là tai tục
lê". Nhưng không phải vì nhiều
ngươi đồng pham môt tôi trọng mà
tôi trọng đó hết còn là môt tôi nưa.
Quả báo không bo qua vì nó là tục lê
đâu; và nghiêp quả của của sư ác đôc
thì khủng khiếp nhất trong tất cả các
tôi. Ở Ấn Đô thì không thế nào bào
chưa về tục lê hung ác đó được, vì ai
nấy đều biết bổn phận mình không
nên làm cho con ngươi hay loài vật
đau khổ. Nhưng kẻ nào viên cớ vì
mục đích "thê thao"5 mà ưa sát hai
loài vật của Trơi sinh ra thì sẽ bị nhận
lãnh môt sô mang ác nghiêt (do
nghiêp quả của chính mình, phản hồi
5Đi săn bắn
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bởi luật nhân quả).
Thây biết rằng con sẽ không làm
như vậy, và bởi vì lòng con thương
Đưc Thượng Ðế nên khi gặp dịp con
sẽ lên tiếng ngăn cản ngay. Nhưng mà
trong lơi nói cũng có sư hung ác như
trong viêc làm. Ngươi mà thôt ra môt
lơi cô ý làm tổn thương ngươi khác
thì cũng pham tôi ác vậy. Điều đó con
cũng sẽ không làm đâu. Nhưng thỉnh
thoảng môt lơi nói bất cẩn cũng làm
hai nhiều y như lơi nói ác đôc. Vậy
con phải luôn xem chừng đê tránh tôi
vô ý ác này.
Sư vô ý ác này luôn luôn bắt
nguồn từ sư thiếu suy nghĩ. Môt
ngươi kia quá tham lam bủn xỉn
không hề nghĩ đến sư đau khổ của y
gây ra cho ngươi khác vì tiền công y
trả cho họ hẹp hòi hay sư đau khổ vì
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đói rách của vợ con y do chính y gây
ra. Môt ngươi khác chỉ nghĩ đến cuôc
vui riêng của mình (thú vui nhục dục)
và ít quan tâm tới biết bao linh hồn và
thê xác đã vì sư thoa mãn của mình
mà bị hủy hoai. Môt ngươi khác nưa
muôn tránh môt vài phút lôi thôi phiền
phưc nên đúng ngày mà không trả tiền
công cho thợ thây, và không thèm kê
đến sư khó khăn mà nhưng ngươi ấy
gánh chịu do sư trễ nãi của y. Có biết
bao sư đau đớn chính là do bởi tính
bất cẩn, thiếu suy nghĩ gây ra vì quên
phưt rằng môt hành đông sẽ ảnh
hưởng đến nhưng ngươi khác như
thế nào. Mà con ngươi dù chẳng nhớ
đi nưa, quả báo cũng không hề quên
đâu. Nếu con muôn bước vào Ðương
Ðao, thì con phải nghĩ đến hậu quả
của nhưng gì mà con làm vì e rằng
con sẽ vướng phải tôi vô ý ác.
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V.- Thói mê tín dị đoan
Mê tín dị đoan là môt môi hai rất
lớn khác, nó sinh ra biết bao nhiêu sư
hung ác rùng rợn. Ngươi nào làm nô
lê cho nó rồi thì coi thương nhưng
ngươi khôn ngoan hơn mình, và lai cô
ép họ làm y như mình vậy. Hãy nghĩ
đến sư tàn sát ghê gớm vì thói mê tín
dị đoan đòi hoi sư giết thú vật đê
cúng tế. Và cũng còn môt thói dị đoan
đôc địa hơn nưa, đó là cho rằng con
ngươi cân ăn thịt mới sông được.
Hãy nghĩ tới nhưng điều đau khổ mà
sư mê tín dị đoan đã gây ra cho các
hang dân bị áp chế ở nước Ấn Đô
yêu quí của chúng ta, và hãy xem coi
sư mê tín dị đoan này sanh ra biết bao
nhiêu sư nhẫn tâm đôc ác trong đám
ngươi đã biết tình huynh đê rồi. Có
nhiều tôi ác mà con ngươi đã nhân
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danh Thượng Ðế từ bi gây ra bởi sư
xúi bẩy của cơn ác mông về mê tín dị
đoan này. Do đó hãy coi chừng kỹ
lưỡng đừng đê môt mảy may mê tín
dị đoan nào còn sót lai trong lòng con.

VI.- Phụng sự
Con phải tránh ba tôi trọng này,
chúng nó là nhưng tôi nghịch với lòng
từ ái cho nên cản trở hết các sư tiến
hóa. Nhưng con không phải chỉ tránh
sư ác mà thôi; con còn phải cân mẫn
làm viêc lành mới được. Trong lòng
con phải tràn ngập ý muôn nhiêt liêt
phụng sư cho đến đỗi con luôn tìm
cách giúp đỡ hết thảy các loài ở chung
quanh con, chẳng nhưng là con ngươi
mà cho tới loài câm thú và thảo môc
nưa. Con phải giúp đỡ qua nhưng viêc
nho mọn hằng ngày đê tao thói quen
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đê sau này khi vi êc lớn đưa đến thì
không bo lỡ nhưng dịp hiếm có đê
phụng sư. Bởi vì nếu con quyết tâm
hợp nhất với Đưc Thượng Ðế thì
chẳng phải con muôn được lợi cho
con, mà đê con thành môt kênh dẫn
tình thương của Ngài ban rải cho mấy
anh em con.
Ngươi nhập Ðao rồi không sông
cho riêng mình mà chỉ sông vì nhưng
kẻ khác thôi; y đã quên mình đê có
thê phụng sư ngươi khác. Y là cây
viết trong bàn tay Đưc Thượng Ðế,
nhơ đó tư tưởng của Ngài mới tuôn
xuông trân gian, và nếu không có cây
viết này thì tư tưởng của Ngài không
thê phô diễn ra được. Ðồng thơi y
cũng là môt ngọn đuôc linh đông
chiếu rọi khắp thế gian đưc Từ bi
của Thượng Đế chan chưa ở trong
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lòng y.
Có minh triết con mới có thê giúp
đơi, còn ý chí đê dắt dẫn sư minh
triết, và từ ái lai gây ra ý chí. Ấy là
nhưng đưc tính mà con cân phải có. Ý
chí, minh triết, từ ái là ba trang thái
của Ðưc Thượng Ðế. Nếu con muôn
hiến mình phụng sư Ngài, thì con
phải biêu lô ba trang thái ấy trong thế
gian này.
HẾT

