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Giảng giải theo chiêm tinh học
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◦ Hành Tinh Chủ quản (Chủ Tinh): Ngoại môn, Thổ tinh; Nội môn, Thổ Tinh.

◦ Chủ âm (keynote):

◦ Cấp độ phàm ngã: “Hãy để tham vọng thống trị và hãy để cánh cửa rộng mở”

◦ Cấp độ Linh hồn: “Tôi chìm trong Ánh sảng Siêu Nhiên, thế nhưng tôi quay lưng lại ánh sáng 
đó"

Thổ Tinh Thổ Tinh
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◦ Mục tiêu bí truyền trong Ma Kết: là chiến thắng tính vật chất của phàm ngã, học
cách quì khiêm tốn trước linh hồn, dâng cả trái tim và mạng sống để phụng sự nhân
loại.

◦ Các Cung của Ma Kết là Cung 1, 3 và 7: : Ba cung này đóng góp vào tâm thức của những
người sinh trong cung hoàng đạo này. Họ là nhà lãnh đạo (cung 1) rất thông minh (cung 3), 
những người có tổ chức cao và có kỹ năng trong việc thể hiện (cung 7) những gì cần thiết cho 
công việc.

◦ Sự Khai mở Tâm thức trong Ma Kết:

◦ Cấp độ phàm ngã: Ở cấp độ phàm ngã Thổ Tinh là mãnh lực chi phối nổi bật. Chủ âm của
giai đoạn này là “Hãy để tham vọng chi phối và hãy để cánh cửa rộng mở”. Ở giai
đoạn này, con người khao khát quyền lực, vật chất, tiền bạc. Họ hi sinh tất cả (con người và
các mối quan hệ) để đạt đến tham vọng của họ. Con người rất rất ích kỷ, cứng rắn và
tính toán. Họ làm mọi cách để đạt đến mục tiêu ích kỷ của họ, và công việc này thường trải
qua nhiều kiếp sống. Điều này được phản ảnh trong câu “hãy để cánh cửa rộng mở”. 
Cánh cửa ở đây là cánh cửa vào vòng luân hồi. Cho đến một ngày kia Luật Nhân Quả can 
thiệp, và cho họ một bài học rằng tham vọng ích kỷ không mang đến hạnh phúc cho họ, mà
chỉ cuối cùng mang đến tai họa. Họ leo lên đỉnh núi cao của danh vọng tiền tài và cuối cùng
rớt xuống thung lũng tai họa. 
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Cấp độ Linh hồn: Câu chú nguyện của giai đoạn này là “Tôi chìm trong Ánh sáng Siêu
Nhiên, thế nhưng tôi quay lưng lại ánh sáng đó” đề cập đến việc điểm đạo lần thứ ba. 
Khi đó, Linh hồn hoàn toàn kiểm soát phàm ngã, và tuôn đổ vào tâm thức Ánh Sáng Thiêng
liêng. Đây là ý nghĩa của mantram "Tôi chìm trong Ánh sáng Siêu Nhiên ". Thổ Tinh
chuẩn bị các đệ tử cho kỳ điểm đạo này. Thử thách lớn ở Ma Kết là học cách quỳ xuống trong 
sự khiêm tốn trước Thượng đế, dâng trái tim và mạng sống để phụng sự nhân loại. Thổ Tinh
dẫn dắt quá trình này. Do Thổ Tinh cai quản trên cả hai mức độ phàm ngã và linh hồn, nên đó
là lý do tại sao trong cùng một cung chúng ta có thể tìm thấy những con người vô cùng vật
chất, đồng thời lại có những người vô cùng thánh thiện -- chiều sâu vực thẳm và chiều cao
của đỉnh núi! Cuộc chiến giữa linh hồn và phàm ngã để dành quyền kiểm soát tâm thức, là
dấu ấn của kỳ điểm đạo thứ ba này, được miêu tả trong kỳ công Hercules.

Phần thứ hai của mantram “thế nhưng tôi quay lưng lại ánh sáng đó" đề cập đến việc
phụng sự thế gian. Tất cả các linh hồn non trẻ đều được giúp đỡ trong nỗ lực của họ để đạt
đến những đỉnh cao nhờ các người hướng dẫn, các huấn sư và các thiên thần. Và khi họ đạt
được giác ngộ, các điểm đạo đồ phải quay lại để giúp đỡ những người vẫn còn đang bị giam 
cầm trong các thung lũng bên dưới. Họ quay mặt về phía nhân loại, đằng sau họ là Ánh sáng 
Thiêng liêng chiếu qua tim, vào đến những người cần cứu rỗi để soi sáng con đường của họ.
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◦ Những linh hồn tiến hóa làm việc qua cung Ma Kết là những người chủ chốt trong nhóm hay tổ
chức của họ. Họ luôn luôn làm việc vì lợi ích chung, và mang trách nhiệm rất lớn. Họ là những
ngọn hải đăng sáng rực của lòng tốt và của sự động viên, soi sáng đường cho những người
khác. Quan năng trực giác của họ mạnh mẽ, đảm bảo sự tiếp xúc của họ là chắc chắn, và các
quyết định của họ phù hợp với Thiên Cơ.
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Kỳ công thứ 10 
Cung Ma Kết

GIẾT CERBERUS, 
CON CHÓ BA ĐẦU CỦA DIÊM 

VƯƠNG 
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Câu chuyện Thần Thoại

“Ánh sáng của sự sống bây giờ phải chiếu qua thế giới đen tối,” Đấng Chủ Tọa vĩ đại tuyên bố, 
và vị Huấn Sư hiểu những gì mà đấng Chủ Tọa Vĩ Đại nói.

“Người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế phải đi qua Cổng thứ 10”, Ngài
nói. “Chính trong giờ phút này Hercules phải mạo hiểm tiến lên.” 

Khi Hercules đứng đối diện vị Huấn Sư, Ngài nói “Này Hercules, con đã đối đầu với ngàn hiểm
nguy, và đã đạt được nhiều điều. Minh triết và sức mạnh là của con. Con sẽ dùng những cái đó
để giải cứu một người đang đau đớn, đang chịu sự đau khổ cùng cực”.

Vị Thầy chạm nhẹ lên trán Hercules. Một linh ảnh xuất hiện trước nội nhãn của chàng. Một
người đàn ông nằm nghiêng trên một tảng đá, rên rỉ dường như trái tim của y tan vở. Tay và chân
của ông bị còng; những sợi xích nặng trí quấn quanh ông ràng vào những vòng sắt. Một con kền
kền, dữ dằn liên tiếp mổ vào gan của nạn nhân nằm dài; kết quả là một dòng máu chảy ra từ bên
hông. Người đàn ông nâng bàn tay bị còng của mình lên, kêu được giúp đỡ; nhưng lời nói của
ông vang trong vô vọng, theo làn gió bay đi. Linh ảnh mờ dần. Hercules đứng, như trước đây, ở 
bên cạnh Vị hướng dẫn của mình.



“Người bị cùm là Prometheus,” Vị Huấn Sư nói. “Y đã chịu đựng rất lâu rồi nhưng không thể chết, vì

y bất tử. Y đã đánh cắp lửa từ cõi trời; vì điều này, y đã bị trừng phạt. Nơi cư trú của y là Địa Ngục, 

lãnh thổ của Hades (Diêm Vương). Hercules, hãy đi xuống chỗ tận cùng, và giải thoát Prometheus”. 

Sau khi đã nghe và hiểu, người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế bắt tay vào

nhiệm vụ này, và đi qua cổng thứ mười.

Chàng đi xuống, đi xuống mãi, đi vào những thế giới trói buộc của hình tướng. Bầu không khí ngày

càng trở nên ngột ngạt, bóng tối càng lúc càng dày đặc hơn. Thế nhưng ý chí của chàng vẫn vững

vàng. Cuộc đi xuống dốc đứng này còn tiếp tục lâu dài. Chàng đi một mình, nhưng thật ra không phải

hoàn toàn đơn độc, bởi vì khi tìm kiếm bên trong nội tâm, chàng nghe giọng nói bạc của nữ thần minh

triết Athena, và những lời động viên của Hermes.

Cuối cùng chàng đi đến dòng sông Styx, đen ngòm và chứa đầy chất độc, một dòng sông mà các linh

hồn của người chết phải vượt qua. Khách qua sông phải trả một obolus hoặc một xu để Charon, người

lái đò, đưa họ đến bờ bên kia. Người lữ khách buồn bã từ mặt đất đã khiến Charon hoảng sợ, chở

người khách lạ qua sông mà quên lấy tiền. Cuối cùng, Hercules đến âm phủ, một vùng đất mờ tối và

đầy sương mù, nơi mà các vỏ của những người chết lướt qua.
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Khi Hercules nhận ra Medusa, mái tóc của y thị gắn quyện chặt với những con rắn, chàng cầm lấy

thanh gươm của mình, chém vào y thị, nhưng dường như chém vào không khí.

Chàng tìm đường đi qua mê cung đến cung điện của Diêm Vương, vị vua cai trị thế giới dưới mặt đất, 

âm phủ. Khi Hercules đến gần, Diêm Vương đang ngồi cứng nhắc trên chiếc ngai màu đen với dáng

vẻ dữ tợn và nghiêm khắc, đe dọa.

Diêm Vương hỏi, "Ngươi, một người còn sống, muốn tìm kiếm gì trong vương quốc của ta?"

"Tôi tìm cách giải thoát cho Prometheus," Hercules trả lời.

Diêm Vương nói: "Đường đến đó được canh giữ bởi con quái vật Cerberus, một con chó có ba đầu

lớn, mỗi đầu có những con rắn cuộn quanh nó. Nếu ngươi có thể chinh phục nó bằng tay không, một

kỳ tích chưa ai thực hiện được, ngươi có thể thả Prometheus đau khổ." 

Thỏa mãn với câu trả lời, Hercules ra đi. Chẳng mấy chốc chàng thấy con chó ba đầu, và nghe tiếng

sủa dữ dằn của nó. Con chó gầm gừ nhảy chồm lên chàng. Chàng nắm cổ họng quan trọng nhất của

Cerberus, bọp chặt nó như trong một cái mỏ cặp. Con quái thú nổi điên, quẫy người xung quanh. Cuối

cùng, nó kiệt sức, và Hercules làm chủ được nó. 
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Xong, Hercules tiếp tục đi và tìm thấy Prometheus. Ông nằm đau đớn trên một tảng đá. Nhanh chóng

chàng phá vỡ xiềng xích và giải phóng kẻ đau khổ. 

Hercules quay về nơi mà chàng đã ra đi. Khi chàng trở lại thế giới người sống, chàng gặp vị Huấn Sư

ở đó. 

“Ánh sáng bây giờ tỏa chiếu bên trong thế giới tối tăm. Kỳ Công đã hoàn thành. Con hãy nghỉ ngơi.” 

Vị Huấn Sư nói.
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Capricorn Labor

LoH p 169-179

 Hercules phải làm ba việc trước khi đi xuống Địa ngục

 Chàng phải tinh luyện mình,

 Được điểm đạo vào Huyền Nhiệm

 Sau đó chàng phải làm một hành động phụng sự

 Hercules đi xuống vào lòng đất

 Đây là thế giới trói buộc của hình tướng, ngột ngạt, đen tối, dữ dội

 Chàng được Athena và Hermes giúp đỡ khi vượt qua Styx

 Cuối cùng chàng tìm thấy Diêm Vương (Hades),  người cho phép chàng thực hiện công

việc

 Miễn là Hercules chỉ dùng hai bàn tay không

 Hercules tìm kiếm và đối đầu con chó Cereberus

 Sau khi chàng chiến thắng, chàng có thể giải thoát Prometheus

 Kỳ Công đã hoàn thành, bây giờ ánh sáng chiếu qua thế giới đen tối

12

Ý Nghĩa Thần Thoại



Có 3 điều mà Hercules đã phải làm trước khi bắt đầu xuống địa ngục.

- Đầu tiên, chàng phải tinh luyện mình. Hercules, người con của Thượng đế đã chiến thắng, đã biến

hình, đã đang đi xuống địa ngục để làm việc và lời nói đến để tinh khiết hóa chàng. Chàng nghĩ rằng

chàng đã rất tinh khiết.

Chúng ta không được cho biết làm thế nào chàng trải qua quá trình tinh luyện, có lẽ bằng cách thể

hiện sự thoát khỏi tính cáu gắt và ích kỷ trong môi trường gia đình của chàng. Sự tinh khiết này

có nghĩa là tự do khỏi những hạn chế của vật chất. Nếu bị giam cầm trong bất kỳ cách nào, ngay cả

trong tâm trí vốn là một dạng vật chất tế vi, thì chúng ta cũng chưa tinh khiết. Nếu có bất kỳ cảm xúc

ích kỷ, thì đó không phải là tinh khiết. Hercules đã phải tinh khiết hóa bản thân khỏi những loại này. 

- Kế đó, chúng ta đọc thấy rằng ông đã được điểm đạo vào Huyền Nhiệm.  Tác giả Francis 

Merchant đưa ra giả thuyết đó có nghĩa là bạn đi qua địa ngục của riêng cá nhân của bạn trước khi bạn

có thể đi vào địa ngục phổ quát. Bạn có một thời gian khủng khiếp trong cuộc sống của bạn và bạn

được điểm đạo khi bạn trải qua địa ngục của riêng bạn. Bạn tìm hiểu bản chất của vũ trụ bằng kinh

nghiệm cá nhân; bạn không thể học qua lời truyền tai.
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- Như đã xảy ra trước đây trong câu chuyện thần thoại, Hercules sau đó đã phải tạm dừng và thực

hiện một hành động phụng sự trước khi chàng có thể thực hiện kỳ công giết Cerberus. Chàng

nhìn thấy hai người bị trói và bị tấn công bởi con thú. Chàng đã phải giúp họ trước khi chàng có thể

xử lý vấn đề riêng của mình. Đối với điểm đạo đồ, phụng sự luôn luôn đi trước; buông bỏ những

gì mà y đã tự đặt mình để làm nếu có một nhu cầu cần được giúp đỡ.
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Kỳ công thứ X – Ý nghĩa của Thần thoại

Capricorn Labor

LoH p 169-179

 Có 2 Cổng quan trọng ở đây

 Cự Giải, Cổng vào đời sống, lâm phàm

 Ma kết, Cổng vào Giới Tinh thần

 Nơi mà tâm thức tập trung vào Linh hồn chứ không vào hình tướng

 Câu chuyện thần thoại này có 2 điểm nhấn mạnh

 Đi vào địa ngục để giải thoát nhân loại

 Giết con chó 3 đầu Cerberus, là ba hạ thể

 Vài biến thể của câu chuyện kể rằng Hercules mang Cerberus lên trên mặt đất

 Ba đầu tượng trưng cho cảm xúc, dục vọng, và ý định tốt

 Đuôi con chó làm bằng những con rắn, tượng trưng cho ảo tưởng và vật chất

 Đây là tất cả vấn đề mà nhân loại đối mặt, và phải tự mình chiến thắng
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Có hai cửa thật quan trọng: Cự Giải là cửa đi vào cái mà chúng ta đã sai lầm gọi là cuộc sống, và Ma 

Kết, cửa vào Giới Tinh thần. Những gì chúng ta nhìn thấy trong huyền thoại này là 2 lĩnh vực nhấn

mạnh khác nhau:

Đầu tiên là nhấn mạnh vào việc xuống địa ngục để giải thoát nhân loại (trong hình ảnh của

Prometheus bị tra tấn). Điều này cũng tương tự như khi đức Giêsu “xuống địa ngục” vì tất cả tình

thương của Ngài bao phủ những linh hồn đã mất.

Một nhấn mạnh khác đề cập nhiều hơn với con quái thú Cerberus, trong một số phiên bản của huyền

thoại thì Hercules thực sự đã giết nó, trong các phiên bản khác mang chàng đưa nó lên trần gian. 

Chúng ta được biết rằng chính trên đầu gối của mình mà người Ma Kết dâng trái tim và đời sống của

mình cho linh hồn, và chỉ sau đó, khi đã tự điểm đạo, y mới có thể được tin cậy với những bí mật của

cuộc sống và quyền năng cao hơn.

Các biểu tượng của Cerberus: Con chó 3 đầu Cerberus với tiếng sủa ghê rợn, với lũ rắn trên khắp cơ

thể của nó, là kẻ canh giữ của Diêm Vương. Ba đầu tượng trưng cho cảm giác, dục vọng và ý định tốt.
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- Chính do sự yêu mến cảm giác đã khiến nhân loại thỏa mãn sự khao khát trong thế giới kinh
tế, hoặc thỏa mãn ham muốn hạnh phúc trong thế giới của niềm vui sướng. Các tác động dữ dội của
cảm giác tìm cách giữ cho tâm trí bận rộn. Trước tiên Hercules bóp giữ cái đầu trung tâm bởi vì nó là
quan trọng nhất, vì ham muốn là nền tảng của tất cả các cảm giác.

- Đầu thứ ba là ý định tốt không được thực hiện. Như thế, bạn có ham muốn nằm ở trung tâm, ở 
một mặt bạn có cảm giác, tiêu biểu cho tất cả các tác động, và ở mặt kia là cái đầu thứ ba của những ý 
định tốt không được nghĩ rốt ráo, không bao giờ thực hiện, mà từ lâu người ta biết rằng: “ý định tốt lót
đường đến Địa ngục”.

- Cái đuôi làm bằng những con rắn tiêu biểu cho tất cả những ảo tưởng cản trở sự tiến bộ của
đời sống tinh thần; là tính vật chất giữ chúng ta xuống; những quyền năng thông linh thấp gây ra sự
phá hủy như thế; sự sợ hãi theo bất kỳ chiều hướng khả dĩ nào; nỗi sợ thất bại vốn khiến nhiều người
không hoạt động, trì trệ, và chúng tôi được cho biết đó là lỗi lớn của các người chí nguyện và các đệ
tử.

- Hercules kềm chế Cerberus bằng cách nắm đầu ở giữa và chinh phục nó, bởi vì tất cả các Thái
dương Thiên Thần đang bận rộn với các vấn đề của nhân loại và vì họ đi xuống địa ngục một mình để
cứu nhân loại; do đó tất cả các vị thần mặt trời được sinh ra trong cung Ma Kết.
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Kỳ công thứ X – Cuộc Hành Trình

Capricorn Journey

LoH p 228

 Mang con chó ba đầu Cerberus từ Địa Ngục lên

 Biểu tượng sự thăng hoa phàm ngã vào Thiên đàng

 Khía cạnh vật chất tam phân, ba hạ thể

 Thể hiện sự làm chủ các thử thách được tăng cường

 Điều này khiến chàng có thể được điểm đạo lần thứ 3

 Chàng xuất hiện trước thế giới như người con Thượng đế được giải thoát

 Thoát khỏi luân hồi

 Một Đấng Cứu Thế, có thể làm việc trong địa ngục, trên trần gian, hoặc trên Thiên Đàng

 9 Kỳ công trước đây thuộc về việc giải thoát cá nhân

 Ba kỳ công cuối cùng liên quan việc phụng sự thế gian

 Các yếu tố quan trọng trong thử thách này là:

 Phát triển tinh thần trách nhiệm đối với nhân loại

 Học cách quì khiêm tốn trước Thiêng liêng
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Cung này tượng trưng cho Kỳ điểm đạo thứ ba, Kỳ điểm đạo lớn đầu tiên. Trong Matthew 17 chúng
ta đọc rằng đức Christ đã mang ba đệ tử, Phêrô, Giacôbê và Gioan, lên một ngọn núi cao và đã biến
hình trước mặt họ.

- Peter, một tảng đá hoặc nền tảng, là biểu tượng của cơ thể hồng trần.

- James, kẻ lừa dối, tượng trưng cho bản chất tình cảm, là nguồn gốc của tất cả huyễn cảm.

- John tượng trưng cho trí tuệ, cái tên có nghĩa là “Chúa đã nói.”

Đây là biểu tượng của 3 khía cạnh của phàm ngã trong Ma Kết lúc biến hình.

- Đây là cung của con dê; đó là một dấu hiệu siêu nhân, một dấu hiệu phổ quát và khách quan. Tất cả
các kỳ công trước đây của Hercules liên quan đến việc giải thoát bản thân. Bây giờ, chúng ta đi vào ba
cung không có mối liên hệ nào với những thành tựu cá nhân của mình. Hercules đã tự do, là một điểm
đạo đồ và một đệ tử thế gian.

- Chàng đã vượt qua vòng tròn hoàng đạo, học được tất cả những bài học của các cung và bắt đầu leo
núi; chàng đã trải qua cuộc biến hình; chàng hoàn toàn tự do và do đó có thể làm việc đại đồng về các
kỳ công vốn không có mối quan hệ nào với chính mình. Chàng làm việc như một siêu nhân bên trong
một cơ thể con người.
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Những giai đoạn phát triển lớn trên con đường mở rộng mà chúng ta gọi là điểm đạo được ghi lại

trong bộ óc và không ai có thể nói cho bạn biết. Các dấu hiệu của một điểm đạo đồ là sự im lặng. 

Ma Kết là một cung buồn, là cung của đau khổ và sự cô đơn mãnh liệt, bởi vì đây cũng là dấu hiệu

của một điểm đạo đồ.

Vô ngã dựa vào sự thành tựu phàm ngã cơ bản. Bạn đã phải “chấp trước” rất nhiều trước khi bạn có

thể biết được ý nghĩa của vô ngã. Chúng ta có thể yêu thương tất cả nhân loại mà không do cảm tính

bởi vì chúng ta biết được ý nghĩa của tình yêu cá nhân, và chúng ta ban phát cùng tình thương đó cho

mọi người như chúng ta đã trao cho các cá nhân gần gũi với chúng ta. Vô ngã không phải là khép

mình lại, tạo ra các bức tường; nó là sự yêu thương tất cả mọi người bởi vì chúng ta có thể nhìn thấy

con người như họ thực sự là, với những lỗi lầm và tất cả điều khác.

- Trong Quy luật của đường đạo có nói rằng rằng: “Mỗi người thấy và biết điều quấy của mình. 

Thế nhưng, sự phô bày đó không khiến họ lùi bước, bài bác lẫn nhau, hoặc chao đảo trên 

Đường Đạo”. Đó là điều kiện phải đạt được trong Ma Kết.

- Các đệ tử thế gian không chỉ làm những gì mà Hercules đã làm, đi xuống địa ngục để chinh phục

Cerberus, mà còn làm việc trong nhân loại mọi lúc, quan tâm đến đồng loại của mình.
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Lời cảnh báo: Nếu bạn được sinh ra trong Ma Kết, xin đừng có ý tưởng rằng bạn là một điểm đạo đồ. 

Chúng ta hãy có một ý thức tỉ lệ và quan tâm đến trạng thái của quá trình tiến hóa. Lúc nào cũng cần

một quá trình lâu dài trước khi chúng ta đạt đến giai đoạn đó

Người chí nguyện hoặc bị một mặc cảm tự ti làm cho họ cảm thấy không thể làm bất cứ điều gì, hoặc

họ có một ý tưởng phóng đại tầm quan trọng của họ; họ có thể có một sự tiếp xúc với tâm thức linh

hồn, nhưng chỉ là một sự tiếp xúc còn nhỏ bé, nhưng họ nghĩ đó là tất cả và trở nên phóng đại. Điều

này cho thấy họ không có ý thức về tỷ lệ.

Chính trong tâm thức linh hồn mà chúng ta cuối cùng hoạt động trong Ma Kết, biết mình là điểm đạo

đồ và đi vào hai cung đại đồng lớn của công cuộc phụng sự nhân loại. Điều thú vị là trong Bảo Bình

chúng ta đối phó về mặt biểu tượng với động vật trong số lượng lớn, vì trong cung này Hercules có

nhiệm vụ làm sạch các chuồng ngựa Augean, công việc đầu tiên của chàng như là một đệ tử thế gian. 

Nhưng trong Song Ngư chàng bắt giữ không phải một con bò, mà là tất cả các con bò, điều này đưa

vào tâm thức của chúng ta ý tưởng về tính phổ quát của công việc thế gian, của tâm thức nhóm, của

tâm thức phổ quát và việc phụng sự thế giới.
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