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Ghi chú: Đây là phần tóm tắt buổi giảng của Thầy Cô với các bạn học viên ngày 

30-5-2020. Tôi chỉ tóm tắt những điểm chính vì các bạn thông dịch [dường như 

là mentor Thuỳ Dương và Zim Quỳnh Anh] trong buổi giảng đã dịch rất tốt. Tôi 

có thêm một vài ghi chú có màu xanh lá để giải thích thêm một vài điểm mà 

Thầy Cô nói đến. 

1. Câu hỏi 1: Làm thế nào để một người chí nguyện phụng sự nhân loại trong 

khi anh ta vẫn còn rất nhiều ảo cảm, mà anh ta có thể hoặc không thể nhận 

ra? [Trả lời của Thầy Hiệu Trưởng: Hãy sử dụng những gì bạn có và làm hết 

tốt nhất có thể với ảo cảm mà bạn khám phá trong chính bạn. Hãy sử dụng 

những hiểu biết của bạn đúng đắn và nó sẽ tăng lên dần. 

Các Chân sư không mong đợi sự hoàn hảo từ bất kỳ ai trong chúng ta, nhưng các 

Ngài thực sự mong đợi một động cơ đúng đắn. Vì vậy, chúng ta hãy cải thiện 

tính cách của chúng ta, rèn luyện khả năng tham thiền và hình dung. Khi chúng 

ta nhận ra ảo cảm trong chính chúng ta—vốn là điều không dễ dàng gì—chúng 

ta sử dụng phương pháp tham thiền mà Chân sư DK đã dạy để làm tiêu tan ảo 

cảm. [LK: Các phương pháp tham thiền mà Chân sư dạy là Kỹ Thuật Ánh sáng để 

làm tiêu tan ảo cảm, Kỹ Thuật của Đấng Hằng Hữu để xua tan ảo tưởng, và Kỹ 

Thuật Điềm Nhiên đối với Ảo Lực]   

Cô Tuija: 

Vấn đề lớn đối với nhân loại hiện nay là phần lớn nhân loại phân cực trên cõi 

cảm dục (hay cõi trung giới), cõi của ảo cảm, và trên cõi trung giới, những hình 

ảnh thấy được đều là hình ảnh lộn ngược của thực tại, ngay cả đối với đệ tử. Đó 

là bối cảnh của vấn đề của chúng ta, và chúng đã tồn tại với chúng ta hàng triệu 

năm. Đó là lý do tại sao rất khó nhận diện ảo cảm và rất khó xua tan ảo cảm. 

Thầy Hiệu Trưởng: 

Các bạn có thể thấy danh sách các ảo cảm mà Chân sư DK liệt kê trên trang 121-

123 của quyển Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới. Đây không phải là toàn bộ các ảo 

cảm mà là những ảo cảm chính gắn liền với các cung.  Khi bạn biết được các cung 

nổi trội trong bạn, bạn có thể nhận ra các ảo cảm có khả năng có trong bạn. Khi 

các bạn học trường MF, các bạn được dạy để lập ra biểu đồ cung của bạn, và bản 

đồ cung này chưa thể chính xác ngay từ đầu, nhưng dần theo thời gian các bạn 



sẽ hoàn thiện nó. Với biểu đồ cung, các bạn có thể dễ nhận ra các ảo cảm trong 

bạn. Một lưu ý là khi các bạn học trường MF, nghiên cứu sách của Chân sư DK, 

có khả năng là bạn có nhiều cung 2 của Bác Ái – Minh Triết trong cấu trúc cung 

của bạn. 

Các bạn cũng nên có CD rom sách của bà Bailey vì đó là một công cụ vô giá trong 

việc học tập giáo lý của Chân sư DK. Nó giúp bạn truy cập 24 quyển sách của 

Chân sư nhanh hơn là dò tìm qua chỉ mục của từng quyển sách.  

Hãy nhớ rằng ảo cảm đã ở với chúng ta hàng triệu năm nên rất khó nhận ra ảo 

cảm và phá tan chúng. Nhưng học tập ở trường Morya Federation các bạn sẽ 

được dạy vế ảo cảm, ảo tưởng và ảo lực, các phương pháp hiệu quả đề xua tan 

chúng. [LK: Năm 1 và 2 QU, các bạn học viên học về ảo cảm và ảo lực. Năm 3, các 

bạn sẽ học về ảo tưởng. Thầy Hiệu Trưởng cũng có loạt webinar về ảo cảm mà 

tôi đã biên dịch lại một số.]   

 

Câu hỏi 2: Thầy Hiệu Trưởng nói trong buổi họp mặt vừa qua rằng chỉ những 

nguyên tắc nền tảng mới làm một người trở thành một huyền bí gia thực thụ, 

chứ không phải kiến thức sách vở. Xin Thầy giảng rõ hơn về điều này? {Trả 

lời của Thầy Hiệu Trưởng: Ngay cả các vị Chúa Tể của Hình tướng [LK: các bậc 

Thầy Tả Đạo] cũng có kiến thức huyền linh học sâu sắc, nhưng chỉ động cơ mới 

quan trọng, nhất là trên hành tinh cung 2 này, đó là sự thể hiện của Bác Ái và 

Minh Triết. Tri thức thì cần thiết, nhưng việc sử dụng đúng đắn là điều không 

thể thiếu được. 

Vâng, kiến thức tuyệt đối cần thiết, và Chân sư DK có thể nói là Chân sư có hiểu 

biết sâu rộng nhất trong các Chân sư về Bảy Cung, về Chiêm Tinh Học Nội Môn, 

về các Huyền Giai Sáng tạo…  Nhưng điều căn bản mà tôi nói đến, vào thời 

điểm này trên hành tinh của chúng ta, là sử dụng tri thức đó với Bác Ái và 

Minh Triết. Các bạn thấy, các mãnh lực đang chống lại sự tiến hoá cũng có sự 

hiểu biết sâu rộng về huyền linh học, và họ cũng có kiến thức đặc biệt liên quan 

đến hạ trí. Họ chỉ tập trung vào các phân cảnh giới hạ trí, và rất hiếm khi họ—

bao gồm 6 lãnh đạo ở phương đông và 6 lãnh đạo ở phương tây—tập trung vào 

các phân cảnh giới thượng trí. Nhưng các Chân sư Minh triết tập trung trên 

những cõi giới cao hơn rất nhiều, các Ngài tập trung vào Thượng trí, vào cõi Trực 

Giác, vào cõi Ý Chí Tinh thần. Chỉ tri thức không thôi sẽ giữ bạn ở lãnh vực hạ trí 

và các bạn không thể biết các nguyên do cao siêu hơn nằm ở các cõi cao hơn. Đó 

là lý do tại sao chỉ tri thức không thôi thì chưa đủ. Các Mãnh lực chống lại cơ 

Tiến Hoá Thiêng liêng là các điểm đạo đồ của thái dương hệ trước đây, do đó họ 



có tri thức thật sâu rộng. Nhưng họ khép trái tim họ lại với Bác Ái và Minh Triết 

vốn là chủ đề của thái dương hệ hiện nay của chúng ta, và của hành tinh chúng 

ta. Những mãnh lực ngăn chặn sự tiến hóa đó dù rất thông minh nhưng họ đóng 

trái tim của họ lại. Do đó vấn đề là sử dụng tri thức với Bác Ái và Minh Triết thay 

vì sử dụng nó một cách ích kỷ. 

Những mãnh lực tà đạo là những mãnh lực không muốn tiến lên theo chủ đề 

của thái dương hệ hiện nay. Họ muốn đứng lại, và với họ, tri thức là tất cả, không 

có bác ái  

Tôi có thể định nghĩa Huyền bí gia là người nghiên cứu những nguyên nhân ẩn 

dấu của sự vật. 

LK: Về 6 lãnh đạo của hắc đạo ở phương đông và sáu ở phương tây, điều này được 

nói đến trong Tâm lí học nội môn quyển II, trang 577. Tôi trích dịch lại sau đây 

để các bạn tham khảo: 

Ở đây tôi có thể đề cập qua hoạt động song song của các lực lượng đang hoạt 

động để ngăn cản sự hiển lộ của Thánh Đoàn Ánh Sáng bởi vì điều đó sẽ có 

nghĩa là quyền năng được  gia tăng, vì được chứng minh. Như các bạn đã 

biết, trên cõi trung giới và cõi trí có những trong tâm được gọi là "trung tâm 

hắc ám", bởi vì trọng tâm của các hoạt động của họ là ở khía cạnh vật chất 

của sự biểu lộ và hoạt động của chất liệu vật chất; tất cả năng lượng phụ 

thuộc vào các mục tiêu hoàn toàn ích kỷ. Như tôi đã nói trước, các Lực Lượng 

Ánh Sáng hoạt động với các linh hồn ẩn trong mọi hình tướng. Họ quan tâm 

với các mục tiêu của nhóm và với sự thành lập của Thiên Quốc trên trần 

gian. Các thế lực đen tối làm việc với phương diện hình sắc của sự thể hiện 

và với sự thành lập một trung tâm kiểm soát trực thuộc họ hoàn toàn và sẽ 

chinh phục tất cả các hình tướng trong tất cả các giới theo các mệnh lệnh 

riêng của họ. Trong các thuật ngữ quen thuộc của Kinh Thánh, đây là câu 

chuyện cũ về các vương quốc của trần gian và vương quốc của Chúa, về sức 

mạnh của kẻ chống lại Chúa (Antichrist) và quyền năng của Chúa. Điều này 

lên đến tột đỉnh trong thời kỳ Atlantean và, mặc dù các Huyền Giai Ánh Sáng 

chiến thắng, đó là chỉ là một chiến thắng mong manh. Cuộc chiến đã xảy ra 

trên cõi trung giới, mặc dù nó có sự tương ứng của nó trên cõi trần diễn ra 

trong một cuộc xung đột vĩ đại trên trần gian mà các truyền thuyết cổ xưa 

có kể lại. Nó kết thúc bằng thảm họa đại hồng thuỷ. Những hạt giống của sự 

thù hận và chia rẻ đã được tăng cường kể từ thời điểm đó và ba cách mà các 

lực lượng của bóng tối tìm cách kiểm soát nhân loại là sự hận thù, gây hấn 



và chia rẻ. Ba đối ứng thiêng liêng lớn của ba điều này là tình thương, sự 

chia sẻ vị tha và sự hợp nhất. 

Tuy nhiên, sự khống chế của các lực lượng đang hoạt động chống lại nguyên 

lý Bác ái sống động (như được thể hiện bởi Thánh đoàn) không tiến triển tại 

thời điểm này bởi vì phản ứng của nhân loại với điều thiện và sự hợp nhất 

còn nhanh chóng và phổ quát nhiều hơn nữa so với vài trăm năm trước đây. 

Có nhiều lý do để hy vọng rằng các sự kiểm soát không mong muốn sẽ suy 

giảm dần. Các thế lực đen tối trên cõi trần đang bị điều khiển bởi một 

nhóm sáu vị cầm đầu phương Đông và sáu vị cầm đầu phương Tây; nhưng 

các lãnh tụ phương Đông là mạnh nhất vì [578] về mặt chủng tộc họ lâu 

đời nhất và do đó nhiều kinh nghiệm nhất. Họ hoạt động bằng cách tăng 

cường ảo cảm và bằng cách kích thích các quyền năng thần thông bậc thấp. 

Đích nhắm tấn công đặc biệt của họ vào thời điểm này là nhóm các đệ tử 

và điểm đạo đồ thế giới, bởi vì những người này chịu trách nhiệm về việc 

thúc đẩy tình thương trên thế giới và cho việc liên kết nhân loại với nhau 

trong tinh thần thống nhất. Nếu các lực lượng hắc ám không thể thành công 

với công việc này ngay bây giờ, Thánh đoàn sẽ có khả năng hiển lộ trên trần 

gian và do đó làm giảm đáng kể sự kiểm soát của cái gọi là các lực lượng của 

cái ác. 

Nếu các lực lượng điều ác không thể khiến các đệ tử ở khắp mọi nơi, theo 

nhóm hoặc riêng biệt, bị ảo cảm ở một dạng này hoặc dạng khác, thì khi đó 

họ sẽ cố gắng sử dụng ảo cảm nhóm để phủ định các nỗ lực của các đệ tử và 

điểm đạo đồ, buộc những người mà các đệ tử làm việc tin vào cái ác, để công 

kích động cơ, và để tạo ra một câu chuyện thuyết phục tới mức mà các đệ tử 

đang phấn đấu trong khó khăn sẽ bị bỏ rơi để đấu tranh gần như đơn độc. 

Nếu điều này không thể thực hiện được, thì họ có thể tấn công xác thân của 

những người hoạt động và nhân viên của Thánh đoàn, và tìm cách, thông 

qua những đau khổ của thân xác, để kiểm soát đầu ra của người đệ tử. Điều 

này không phải luôn luôn là thành công, bởi vì Chân sư có thể, và thường 

thì có thể được, bảo vệ các đệ tử của Ngài. Các thế lực đen tối cũng làm việc 

thông qua việc tăng cường hoặc kích thích các thể thông linh khiến cho 

quyền năng thông linh bậc thấp phát triển bất thường và sớm đến mức gần 

như không thể kiểm soát. Điều này đã xảy ra trên một quy mô lớn trong thời 

kỳ Atlantean và dẫn đến toàn bộ cõi trung giới được tiết lộ, nhưng người ta 

không có sự hiểu biết về nó. Những sức mạnh không mong cầu của cõi giới 



đó được buông thả vào cõi hồng trần và điều này đã dẫn đến cuộc chiến 

tranh giữa hai trường phái Huyền nhiệm lớn—Trường phái Ánh Sáng 

(Chánh đạo) và Trường phái Bóng Tối (Tà đạo)—mà  đỉnh điểm là sự hủy diệt 

của thế giới đã được biết đến. 

Ngày nay, những lực của ánh sáng và bóng tối lại một lần nữa đang đấu 

tranh để thể hiện giành quyền ưu thế trên cõi trần, nhưng lần này kết quả 

rất khác trước. Các nỗ lực để tiếp xúc với linh hồn hoặc là cản trở nó được thể 

hiện ra trong các hình thức của bệnh thần kinh và các tình trạng bệnh lý và 

điều này đang ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động tập thể của nhân loại. 

Những nỗ lực của các thế lực đen tối để kích thích quyền năng thông linh 

bậc thấp dường như không thể thâm nhập sâu hơn mức độ vật chất dĩ thái 

và từ đó điều khiển thể xác về mặt sinh lý, gây ra bệnh tật, tổn thương, rối 

loạn thần kinh và bệnh lý của não bộ và nhiều cách khác khiến cho con người 

bất lực và không thích hợp để hoà hợp với cuộc sống hàng ngày và điều kiện 

thế giới hiện đại. Nhưng bản chất trí tuệ đã đạt đến một giai đoạn của tính 

hữu dụng bảo vệ và một số rào cản bảo vệ tuyệt vời bao quanh nhân loại vào 

thời điểm này là tinh thần của chủ nghĩa hoài nghi, và việc không công nhận 

sự tồn tại hoặc sự hữu ích của quyền năng thông linh. Đây là điểm cần ghi 

nhớ. 

 

 

 

 


