
" Tảng Đá !  " ( rocher ! ) 
 
Câu nói của Ngài J. Krishnamurti hàm một ý nghĩa vô cùng sâu sắc . cái mà ông gọi là " tảng 
đá ! " ( rocher ! ), ông muốn ám chỉ cái tổ chức kiên cố và chu đáo mà Hội Thông Thiên Học 
đã lập ra để tôn ông lên làm giáo chủ. Nhưng Ngài J. Krishnamurti lại giải tán hội nầy. 
 
Vì đã tiên tri J.Krishnamurti sẽ là Đấng Cứu Thế hay Phật Di Lạc của nhân loại sau này, nên 
Hội Thông Thiên Học tự thấy có sứ mạng dọn đường cho vị Giáo Chủ tương lai một môi 
trường thuận để hành đạo nên mới lập một cái hội đặt tên là " Hội Ngôi Sao Đông Phương " ( 
Ordre de l'Etoile d'Orient ). Trong khi ông tuyên bố giải tán Hội nầy, ông có đọc một bài diễn 
văn độc đáo vạch lên một chương trình hoằng pháp vĩ đại. Ông nói : " Tôi làm gì được với 
một số đông những con  người không thành thật, giả hình ... như các ông ( ... ).  
 
Tôi nói với các ông hơi nặng lời thô bạo, không phải vì tôi thiếu từ tâm, mà trái lại là khác. 
Một vị y sĩ có bao giờ từ chối không chịu giải phẩu vì sợ làm đau con bệnh chăng ? Sở dĩ tôi 
không nói dịu giọng mà lại nói thẳng một cách trắng trợn, xin các ông cũng nên hiểu cho. "  
 
Sở dĩ Ngài J.Krishnamurti gọi phần đông các người theo giáo phái Thông Thiên Học là hạng 
người không thành thật, giả hình dối trá là vì vô tình hay hữu ý họ cố kéo dài đời sống bản 
ngã của họ bằng cách dối mình.  Carlo Suarès gọi đó là " cái trò hề của bản ngã " ( la comédie 
du moi ). 
 
Một cái " Ta "  mà to lớn bực nào vẫn là " bản ngã " ( un moi prolongé à l'infini reste  toujours 
un moi, c'est toujours une illusion ). 
........................................................................................................... 
 
J.Krishnamurti quả quyết hơn : " Toute notre vie est un processus de dépérissement parce que 
dans notre vie quotidienne, nous imitons, nous copions, nous fuyons, nous obéissons, nous 
nous conformons, et tout cela c'est dépérir ". ( Suốt cuộc đời ta chỉ là một cuộc chết mòn, là 
vì trong đời sống hằng ngày của chúng ta, ta chỉ lo bắt chước kẻ khác,  ta sao chép lại những 
gì kẻ khác nói, ta trốn tránh, ta tuân lời, ta uốn mình theo ( khuôn khổ ) đã được xã hội quy 
định và tất cả cái đó là chết mòn ). 
 
Thông Thiên Học đối với Ngài J. Krishnamurti là thế đó ! 
 
Kính. 
 
 


