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WEBINAR ẢO CẢM — BÀI 1 

20 ĐIỀU TỔNG KẾT VỀ ẢO CẢM 

Trước khi đi vào Kỹ thuật Ánh sáng để phá tan ảo cảm, tôi xin trích dịch 20 điều 

tổng kết của Thầy Hiệu Trưởng về ảo cảm cùng bình giảng của Thầy. Chúng ta sẽ có 

dịp nghiền ngẫm để cùng nhận ra những ảo cảm nào đang tồn tại trong chúng ta. 

Sau khi trình bài xong phần Kỹ thuật Ánh sáng, tôi sẽ tập hợp lại các bài đã đăng 

thành một file chung dạng docx và pdf để các bạn tiện tham khảo. 

*********************** 

Thực hành Kỹ thuật Ánh sáng cần bao lâu [12:01] 

Công thức mà Chân sư Tây Tạng đề nghị chúng ta sử dụng là một bài tham thiền 

và Ngài rất nghiêm khắc về việc này. Ngài nói, bạn phải sử dụng công thức này 

mỗi tuần trong ít nhất hai năm, tuân thủ công thức nghiêm nhặt, và nó rất hiệu 

quả. Đó chính là những gì chúng ta sẽ làm, và ngay cả khi chúng ta bắt đầu làm 

việc trong công việc phá tan ảo cảm tập thể và thế giới, chúng ta sẽ tiếp tục làm 

việc ở khía cạnh cá nhân của ảo cảm, vì mọi người không thể buông bỏ công việc 

cá nhân của họ trong khi họ dự định làm công việc thế giới. Đó là một cam kết 

mà chúng ta đang thiết lập tại thời điểm này và chúng ta sẽ cố gắng hết sức để 

duy trì trong mọi trường hợp có thể. 

20 điều tổng kết về Ảo cảm [12:57] 

1. Người bị ảo cảm không quan sát được thực tại. Có một sự lệch lạc, 

một quan điểm rất bất toàn và một sự thiếu hiểu biết về giá trị tinh 

thần thực sự của những gì được ghi nhận trong tâm thức. Chúng ta 

đánh giá sai do sự bám chấp tình cảm. 

2. Về cơ bản, Đồng Hoá Sai Lạc tạo ra Ảo cảm. 

3. Ảo cảm luôn được xây dựng trên tầm nhìn phiến diện hoặc không 

tỷ lệ. Điều không quan trọng được phóng đại và điều quan trọng bị 

giảm thiểu. 

4. Nếu muốn tránh ảo cảm, không được nhấn mạnh về mặt cảm xúc 

đối với giá trị của bộ phận so với giá trị của toàn bộ. 
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5. Gắn bó với một phần chứ không phải với toàn bộ luôn là một yếu 

tố. “Một phần” thường được đại diện bởi phàm ngã hơn là bản thể 

linh hồn thực sự. 

6. Bất cứ khi nào bạn nhấn mạnh vào giá trị của một phần hơn là cái 

nhìn rộng lớn hơn về cuộc sống, gắn bó cảm xúc vào phần đó, bạn 

đang làm việc với ảo cảm. Bạn là nạn nhân của một quan điểm thực 

sự không toàn diện, và bạn đang bóp méo quan điểm của mình thông 

qua việc nhấn mạnh quá mức hoặc không nhấn mạnh. Cuối cùng, 

chúng ta ở đây, từ chối nhìn thấy mọi thứ như chúng là, và gắn bó về 

mặt cảm xúc với cái nhìn méo mó mà chúng ta gắn bó. 

7. Với ảo cảm, chúng ta rất xa với sự cân bằng hoàn hảo, một quan 

điểm trọn vẹn và sự Thấu Hiểu Thiêng Liêng. Tất cả ba điều này là 

cần thiết để tạo ra sự vô tổn hại. 

8. Sự ảo cảm làm chệch hướng sự chỉnh hợp với Thiên Cơ. 

9. Yếu tố vị kỷ luôn được tìm thấy ở nơi mà ảo cảm hiện diện. Sẽ luôn 

có một sự tự tham chiếu lệch lạc, cho dù là tích cực hay tiêu cực trong 

tính cách. 

10. Động cơ của người bị ảo cảm luôn ở một mức độ nào đó tự tham 

chiếu đến bản thân và bị giới hạn bởi quan điểm cá nhân. 

11. Người bị ảo cảm đơn giản là không nhìn thấy rõ ràng. 

12. Chân sư DK nói với chúng ta rằng ảo cảm sẽ xuất hiện bất cứ nơi 

nào có sự chỉ trích, than thân trách phận hoặc nghi ngờ. Những lời 

chỉ trích làm mất giá trị người bị chỉ trích, thường là những người 

chắc chắn có giá trị của họ. Than thân trách phận hay tự thương hại 

quá nhấn mạnh vào cái tôi nhỏ bé và ngăn chặn sự tham gia mang 

tính xây dựng, thực tế trong môi trường. Nghi ngờ, một lần nữa, 

không thấy mọi người như họ thực sự là; nó chỉ nhìn thấy người khác 

khi họ đi chệch khỏi những gì mà phàm ngã muốn hoặc mong đợi ở 

họ. Như vậy, tầm nhìn một phần. 

13. Ảo cảm giống như khối u ác tính trên sự thật. Chúng góp phần 

tạo ra một quan điểm lệch lạc và không thúc đẩy việc nhận ra sự thật 
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ở những người mà chúng tiếp xúc. 

14. Glamours xuất hiện trong tâm thức của một người mà cá nhân 

quan trọng hơn cái mà tầm nhìn linh hồn tiết lộ. 

15. Khi một người nói điều sau đây với một người khác khi người đó 

đề nghị hành vi của y có thể được sửa chữa: “Vâng, đó chính là cách 

của tôi!” Đó là một dấu hiệu cho thấy có một ảo cảm kháng cự 

16. Điều nguy hiểm là mọi người thường cảm thấy hợp lý trong ảo 

cảm của họ. Do đó có xu hướng kháng cự. 

17. Điều này sẽ có lợi cho bạn như thế nào? Bạn, cá nhân sẽ được 

hưởng lợi và tâm thức thế giới cũng vậy. 

18. Ảo cảm là sự bận tâm mong muốn của tâm thức với điều ngăn 

cản tâm thức nhìn thấy thực tại. Đó là mong muốn của cái nhỏ hơn, 

cái mà che giấu hoặc bóp méo hiện thực. 

19. Ảo cảm là sự bám chấp che giấu nhận thức về thực tại (hoặc ít 

nhất, một thực tại lớn hơn). 

20. Do đó, Ảo cảm là sự bám chấp làm sai lệch thực tại. 

PHẦN BÌNH GIẢNG  

1. Người bị ảo cảm không quan sát được thực tại. Có một sự lệch lạc, 

một quan điểm rất bất toàn và một sự thiếu hiểu biết về giá trị tinh 

thần thực sự của những gì được ghi nhận trong tâm thức. Chúng ta 

đánh giá sai do sự bám chấp tình cảm. 

Bây giờ tôi sẽ nói đôi điều tổng kết về ảo cảm. Người ảo cảm không thực sự quan 

sát thực tại. Những gì mà người bị ảo cảm quan sát, cảm nhận, những gì mà y 

cho là thật, thường không thật chút nào. Luôn luôn có một sự lệch lạc ở đây, một 

quan điểm phiến diện, một sự nhấn mạnh quá mức hoặc thiếu nhấn mạnh, một 

sự thiếu hiểu biết về giá trị tinh thần thực sự của những gì mà tâm thức ghi 

nhận. Do vậy, chúng ta đánh giá mọi việc không chính xác vì sự bám chấp cảm 

xúc của chúng ta, và chúng ta có thành kiến về nó. Chúng ta xem những gì 

không quan trọng là quan trọng và những gì quan trọng lại không quan trọng. 

2. Về cơ bản, Đồng Hoá Sai Lạc tạo ra Ảo cảm. 
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Chúng ta có quan điểm lệch lạc và nó thường xuất phát từ thực tế là chúng ta 

không thực sự biết mình là ai; chúng ta chỉ xem mình đơn giản là phàm ngã. Đó 

là sự đồng hoá sai lầm, ý tưởng sai lầm về việc chúng ta thực sự là ai. Chúng ta 

không hiểu rằng mình là Linh hồn. Chúng ta tự cho mình là trung tâm của đời 

sống, chúng ta diễn giải tất cả mọi thứ theo phàm ngã của chúng ta như thể 

chúng ta là trung tâm của sân khấu, và điều này tạo ra một sự méo mó, một dạng 

khúc xạ. Khi bạn đặt một cây gậy vào nước, cây gậy dường như uốn cong trong 

nước. Nó đột nhiên có một góc kỳ dị khi ở dưới nước và bạn nhìn thấy nó như 

thế. Đó một sự biến dạng và điều đó xảy ra bởi vì chúng ta đứng ở trung tâm sân 

khấu của chúng ta. Khi chúng ta hiểu rằng thật tốt biết bao khi chúng ta tách xa 

khỏi bản ngã và phát triển các giá trị tinh thần thực sự hơn thì ảo cảm không 

thể ảnh hưởng đến chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng, theo một cách nào đó, 

bạn phải vượt qua lần điểm đạo thứ hai trước khi bạn vượt qua rất nhiều ảo cảm 

phổ biến, và thậm chí khi đó một số ảo cảm nhất định có thể tồn tại. Vì vậy, đây 

không phải là một quá trình ngắn hạn. 

3. Ảo cảm luôn được xây dựng trên tầm nhìn phiến diện hoặc không 

tỷ lệ. Điều không quan trọng được phóng đại và điều quan trọng bị 

giảm thiểu. 

Ảo cảm được xây dựng trên một tầm nhìn phiến diện. Nếu bạn có thể nhìn thấy 

toàn bộ và có một quan điểm đầy đủ, sẽ không có ảo cảm. 

Ảo cảm cũng dựa trên một tầm nhìn không tỷ lệ. Bạn không nhìn thấy mọi việc 

trong mối quan hệ thực sự của chúng. Bạn nhìn mọi thứ một cách méo mó, một 

cách cường điệu hoặc giảm thiểu. 

4. Nếu muốn tránh ảo cảm, không được nhấn mạnh về mặt cảm xúc 

đối với giá trị của bộ phận so với giá trị của toàn bộ. 

Như tôi đã nói, nếu chúng ta nhấn mạnh cảm xúc vào việc xem một phần có giá 

trị hơn tổng thể, chúng ta gắn liền về mặt cảm xúc với phần đó chứ không phải 

với toàn bộ, điều đó sẽ dẫn đến tầm nhìn lệch lạc, phiến diện. Một quan điểm 

hoàn thiện hơn sẽ giúp chúng ta tránh ảo cảm.  

Trên đây là một vài ý tưởng chủ yếu về ảo cảm. Đó thực sự là một vấn đề rất tinh 

tế, và chúng ta sẽ mất một thời gian trước khi chúng ta có thể thấy chúng ta bị 

ảnh hưởng như thế nào. Thật thú vị khi có những người khác nhắc nhở chúng 

ta về những ảo cảm của chúng ta mà chúng ta hoàn toàn không thấy chúng. 

5. Gắn bó với một phần chứ không phải với toàn bộ luôn là một yếu 
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tố. “Một phần” thường được đại diện bởi phàm ngã hơn là bản thể 

linh hồn thực sự. 

Một phần là những gì có vẻ quan trọng đối với người bị ảo cảm. Tôi đã suy nghĩ 

về Thế chiến thứ hai và nó rất thú vị. Ý đại diện cho ảo tưởng, Nhật Bản đại diện 

cho Maya và Đức, có điều kiện tồi tệ nhất, đại diện cho Ảo cảm, và họ đã rất say 

mê với ý tưởng chủng tộc thượng đẳng. Hitler và những người khác trong nhóm 

của ông đã đọc nhiều phần của bộ Giáo Lý Bí truyền và họ đã lấy toàn bộ ý tưởng 

về tâm thức Aryan, biến nó thành chủng tộc Aryan. Do đó, họ chỉ lấy một mảnh 

của chân lý, thổi phồng nó lên và trở nên cực kỳ sùng bái ý tưởng của mảnh vở 

đặc biệt này. Họ ép nó vào thế giới và chúng ta đã có giai đoạn thứ hai của cuộc 

thế chiến. Vì vậy, phàm ngã thường có liên quan đến việc làm điều này, và cách 

nào đó nhấn mạnh vào phàm ngã (cái tôi thấp) hơn là vào bản chất linh hồn của 

chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần có một cái nhìn rộng hơn về cuộc sống. 

Chúng ta không cần phải đầu tư cảm xúc vào một phần của mọi thứ, vì nếu 

không, chúng ta sẽ phải đối phó với ảo cảm. Chúng ta là nạn nhân của một quan 

điểm không hoàn chỉnh, chúng ta đang bóp méo quan điểm của mình thông qua 

việc nhấn mạnh quá mức hoặc thiếu nhấn mạnh. Bây giờ, rất nhiều người cung 

sáu rất thành thạo trong việc chiến đấu với ảo cảm nhưng họ cũng là những 

người bị ảo cảm khuất phục, và cung 6 được gọi, một cách khá thú vị, Cung của 

“Sự Nhấn Mạnh Quá Mức”. Vì vậy, chúng ta phải thấy mọi thứ như chúng là. 

Chúng ta không thể từ chối nhìn thấy mọi thứ như chúng là và trở nên đầu tư 

cảm xúc vào những biến dạng của chúng ta.  

Người ta nói rằng ảo cảm nảy sinh khi bạn có ảo tưởng trên cõi trí và bạn kéo 

chúng xuống cõi cảm dục, bạn liên quan về mặt cảm xúc với những ảo tưởng đó 

và gắn liền với chúng. Những Cung 4 có lẽ đặc biệt dễ tạo ra một ảo cảm từ ảo 

tưởng. 

7. Với ảo cảm, chúng ta rất xa với sự cân bằng hoàn hảo, một quan 

điểm trọn vẹn và sự Thấu Hiểu Thiêng Liêng. Tất cả ba điều này là 

cần thiết để tạo ra sự vô tổn hại. 

Chân sư DK cung cấp cho chúng ta một loại công thức để tránh ảo cảm: cân bằng 

hoàn hảo, một quan điểm hoàn chỉnh và sự hiểu biết thiêng liêng. Những thứ 

này sẽ tạo ra sự vô tổn hại nếu chúng ta có chúng, và nếu chúng ta không ở trạng 

thái cân bằng hoàn hảo, có quan điểm rất không đầy đủ và thiếu hiểu biết thiêng 

liêng, thì chúng ta phải chịu ảo cảm và cũng trong tình trạng có hại. Bạn có thể 

nhận thấy dấu hiệu Thiên Bình có liên quan ở đây như thế nào, trong ba phẩm 

chất này. 
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8. Ảo cảm làm chệch hướng sự chỉnh hợp với Thiên Cơ. 

Khi chúng ta ở trong một trạng thái ảo cảm, chúng ta không thể hiểu được kế 

hoạch thiêng liêng như dự định là vì kế hoạch thiêng liêng dựa trên một mức độ 

thực tế cao được hình thành trên cõi Atmic. Chúng ta chỉ nhận được một mảnh 

và chúng ta chạy với mảnh đó. 

9. Yếu tố vị kỷ luôn được tìm thấy ở nơi mà ảo cảm hiện diện. Luôn 

có một sự tự tham chiếu lệch lạc, cho dù là tích cực hay tiêu cực trong 

tính cách. 

Vị kỷ không có nghĩa là bạn phải giống như một kẻ chuyên quyền, độc tài, mị 

dân, như chúng ta thường thấy trong chính trị. Vị kỷ có nghĩa là luôn để mắt 

đến cái tôi nhỏ bé, và Chân sư DK bảo chúng ta hãy rời mắt của chúng ta khỏi cái 

tôi nhỏ bé đó. Vì vậy, khi lúc nào cũng có sự tự tham chiếu, dù chúng ta hạ thấp 

giá trị bản thân hay nâng cao chúng ta lên, chúng ta vẫn còn nhìn vào cái tôi 

nhỏ bé, và điều đó sẽ gây ra ảo cảm. 

10. Động cơ của người bị ảo cảm ở một mức độ nào đó luôn tham 

chiếu đến bản thân và bị giới hạn bởi quan điểm cá nhân. 

Họ thường sẽ nói về bản thân, suy nghĩ về bản thân, và họ bị giới hạn bởi quan 

điểm cá nhân. Mức độ mà chúng ta có thể trở nên tách khỏi bản thân rất quan 

trọng khi đối phó với ảo cảm. Chúng ta hãy bước ra khỏi sân khấu của chính 

mình, để cái tôi nhỏ bé thu nhỏ lại cho đến khi bạn thực sự nhìn thấy mọi thứ 

đúng theo tỷ lệ. 

11. Người bị ảo cảm đơn giản là không nhìn thấy rõ ràng. 

Chúng ta có thể chỉ nói rằng người bị ảo cảm không nhìn rõ, và màn sương mù 

cảm xúc này trên cõi cảm dục ngăn cản sự nhìn thấy rõ ràng này. 

12. Chân sư DK nói với chúng ta rằng ảo cảm sẽ xuất hiện bất cứ nơi 

nào có sự chỉ trích, than thân trách phận hoặc nghi ngờ. Những lời 

chỉ trích hạ thấp giá trị người bị chỉ trích, thường là những người 

chắc chắn có giá trị của họ. Than thân trách phận hay tự thương hại 

quá nhấn mạnh vào cái tôi nhỏ bé và ngăn cản sự tham gia mang 

tính xây dựng, thực tế, trong môi trường. Và nghi ngờ, một lần nữa, 

không thấy mọi người như họ thực sự là; nó chỉ nhìn thấy người khác 

khi họ đi chệch khỏi những gì mà phàm ngã muốn hoặc mong đợi ở 
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họ. Như vậy, tầm nhìn phiến diện. 

Đó là một số nguyên nhân chính của ảo cảm. Chân sư DK rất quan tâm trong 

việc cho mọi người biết ảo cảm của họ là gì, nhưng ảo cảm thì vô số và Ngài phải 

tìm những từ mới để mô tả những ảo cảm che đậy thực tại đó. Nhưng Ngài cho 

chúng ta biết có ba yếu tố chính được tìm thấy trong ảo cảm: sự chỉ trích, tự 

thương hại hay than thân trách phận, và nghi ngờ—mà cơ bản là một sự hoang 

tưởng—, và nếu chúng ta thấy chúng hiện diện trong chúng ta, chúng ta đang 

bị ảo cảm. Đó là những hạt giống của ảo cảm. 

Chúng ta có thể liên hệ ba điều này ba cung chính: sự chỉ trích sẽ xuất hiện nhiều 

ở cung ba, than thân trách phận là một ảo cảm chính của cung 2, và nghi ngờ 

hoặc hoang tưởng được tìm thấy ở cung 1. Thường thì có sự phóng chiếu liên 

quan đến nghi ngờ. Bạn nghi ngờ người nào đó đang hoặc sẽ làm điều gì đó, 

nhưng thật ra bạn đang phóng chiếu những gì trong bạn lên người đó, và bạn 

đang có ý định để làm nó mặc dù bạn có thể không có ý thức về điều đó. 

Sự chỉ trích làm giảm giá trị của người bị chỉ trích, nhưng mọi người đều có giá 

trị của họ. Bạn không xem mọi người là linh hồn khi bạn bận bịu trong chỉ trích 

họ. 

Than thân trách phận hay tự thương hại là việc quá coi trọng cái tôi nhỏ bé và 

ngăn cản sự tham gia thực tế mang tính xây dựng với môi trường. Bạn sẽ không 

hữu ích khi bạn ở trong trạng thái tự thương hại, than thân trách phận. 

Về nghi ngờ, bạn không nhìn thấy mọi người như họ thực sự là. Bạn chỉ nhìn 

thấy người khác khi họ đi chệch khỏi những gì cá nhân nhỏ bé của bạn muốn 

hoặc mong đợi ở họ. Vì vậy, một lần nữa, chúng ta có tầm nhìn phiến diện. Một 

người là một sinh viên thực sự của cuộc sống hoặc một người quan sát lão luyện 

thực sự sẽ không rơi vào những yếu tố này. 

13. Ảo cảm giống như khối u ác tính trên sự thật. Chúng góp phần 

tạo ra một quan điểm lệch lạc và không thúc đẩy việc nhận ra sự thật 

ở những người mà chúng tiếp xúc. 

Ảo cảm giống như những khối u ác tính trên sự thật. Chúng đóng góp vào quan 

điểm bị bóp méo và chúng không thúc đẩy việc nhận ra sự thật. Sự thật là liều 

thuốc giải tuyệt vời cho ảo cảm, và một tình huống ảo cảm không thúc đẩy việc 

nhận ra sự thật ở bất kỳ ai mà chúng ảnh hưởng. 

14. Ảo cảm xuất hiện trong tâm thức của một người mà cá nhân 

quan trọng hơn những gì mà tầm nhìn linh hồn tiết lộ. 
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Nhìn chung, khi cá nhân quan trọng với bạn hơn là quan điểm linh hồn của bạn, 

ảo cảm sẽ tấn công bạn, và đây là một gợi ý khác. Chúng ta, như những người 

chí nguyện và đệ tử, luôn muốn cải thiện tình trạng của chúng ta. Chúng ta 

muốn ngày càng tốt đẹp hơn cho đến khi chúng ta phù hợp để tham gia vào 

Thánh đoàn theo cách có ích cho các Ngài khi các Ngài cố gắng thể hiện Thiên 

Cơ trên trần gian.  

15. Khi một người nói điều sau đây với một người khác khi người đó 

đề nghị hành vi của y có thể được sửa chữa: “Vâng, đó chính là cách 

của tôi!” Đó là một dấu hiệu cho thấy có một ảo cảm kháng cự 

Khi ai đó chỉ ra cho bạn một hành vi thực sự không dẫn đến đâu, hoặc một thái 

độ không hữu ích, và bạn trả lời đấy là cách là tôi, thì đó là dấu hiệu cho thấy có 

một ảo cảm nơi bạn và bạn đang chống lại việc cải thiện nó, cải thiện trạng thái 

của bạn. Đương nhiên chúng ta chỉ là chúng ta, và hầu hết chúng ta đều đầy dẫy 

với một ảo cảm nào đó, hoặc một ảo tưởng nào đó, và nó khiến chúng ta không 

thực sự nhìn thấy thực tại, thực sự tham gia vào thực tại. 

16. Điều nguy hiểm là mọi người thường cảm thấy hợp lý trong ảo 

cảm của họ. Do đó, họ có xu hướng kháng cự. 

Điều nguy hiểm ở đây là mọi người cảm thấy mình thực sự chính đáng trong ảo 

cảm của mình, giống như cách Đức đã làm trong Thế chiến thứ hai. Có xu hướng 

chống lại sự thay đổi tích cực. Bạn bám theo ảo cảm của bạn. 

17. Điều này sẽ có lợi cho bạn như thế nào? Bạn, cá nhân sẽ được 

hưởng lợi và tâm thức thế giới cũng vậy. 

Tất cả những điều này sẽ có lợi cho bạn như thế nào khi bạn giải phóng những 

ảo cảm cá nhân của bạn? Đương nhiên, bạn sẽ hưởng lợi cá nhân trong việc hiểu 

biết thực tại và sự thật, và bởi vì bạn là một phần của một tình huống lớn hơn, 

tâm thức thế giới cũng sẽ có thêm một thành viên trong sáng hơn, người không 

đóng góp thêm cho làn sương mù ảo cảm chung. 

18. Ảo cảm là sự bận tâm mong muốn của tâm thức với điều ngăn 

cản tâm thức nhìn thấy thực tại. Đó là mong muốn của cái ít hơn, cái 

mà che giấu hoặc bóp méo hiện thực. 

Tôi làm một định nghĩa nhỏ ở đây. Ảo cảm là một mối bận tâm mong muốn của 

tâm thức với điều ngăn cản tâm thức nhìn thấy thực tại. Ham muốn của bạn đang 
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bận bịu với một số giai đoạn tâm thức nhất định và bạn không nhìn thấy thực 

tại. Đó là mong muốn của cái bé hơn và mong muốn của cái che giấu và bóp méo 

hiện thực. Đó là một bám chấp che giấu nhận thức về thực tại, hoặc ít nhất là 

một thực tại lớn hơn, và để kết luận, tôi có thể nói: đó là sự bám chấp làm méo 

mó thực tại. 

Đó là một vài ý tưởng và bạn có thể nghiên cứu chúng. Tôi mong rằng tất cả ai 

tham gia vào nhóm như thế này đều sẽ đọc quyển sách Ảo Cảm Một Vấn đề Thế 

Giới và sẽ quan tâm đến chủ đề này. Nó đặc biệt liên quan đến trung tâm đầu, 

trung tâm trái tim và trung tâm tùng thái dương, các luân xa giống các luân xa 

được sử dụng trong nhóm hạt giống tôn giáo, tôn giáo thế giới mới. Điều đó rất 

thú vị và chúng ta thấy một số ảo cảm nghiêm trọng nhất trên thế giới hiện nay 

là trong lĩnh vực tôn giáo và cũng trong lĩnh vực duy vật nói chung.  
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WEBINAR ẢO CẢM — BÀI 2 

NHẬN DIỆN VÀ XUA TAN ẢO CẢM (2) 

Trong bài 2 này, Thầy Hiệu Trưởng bình giảng về ảo cảm cụ thể  của các cung 

được liệt kê trên các trang 120-125. Trên các trang này, đức DK chỉ liệt kê tên 

của các ảo cảm, rất vắn tắt và không giải thích chi tiết nào. Đôi khi các tên rất bí 

hiểm và không thể hiểu được nếu không được giải thích cụ thể. Chẳng hạn như 

Ảo Cảm Con Nhện Ở Trung Tâm, hoặc Ảo cảm Vị Thần trong cỗ máy. Từ bài này trở 

đi chúng tôi sẽ dịch tóm tắt các bình giảng của Thầy Hiệu Trưởng về ảo cảm của 

các Cung. 

Như đã nói trong bài 1, các Cung được nêu ra ở đây có thể là cung Linh hồn, Cung 

Phàm ngã, Cung Thể trí và Cung cảm dục. Các bạn có thể thắc mắc tại sao linh 

hồn lại có ảo cảm? Thực tế ảo cảm là ảo cảm của phàm ngã, nhưng phàm ngã có 

thể tiếp nhận ảnh hưởng của cung Linh hồn, làm biến dạng nó và gây ra ảo cảm.  

Qua phần học về ảo cảm của các Cung, khi các bạn nhận diện được ảo cảm của 

mình thuộc cung nào thì các bạn có thể suy diễn cấu trúc cung của bạn, hoặc 

ngược lại, khi các bạn đã biết cấu trúc cung của mình thì có thể khảo sát mình 

dễ mắc những ảo cảm nào. 

Trong nhóm đệ tử thuộc Nhóm Trained Observers, có hai đệ tử chịu ảo cảm nặng, 

do có chút khả năng thông linh nên tiếp xúc với hình tư tưởng của Chân sư DK 

trên cõi trung giới, tin tưởng theo “vị Thầy giả mạo” đó trong nhiều năm. Hai đệ 

tử đó là I.B.S và L.T.S.K., và Chân sư DK đã phải tốn nhiều công sức để mở con 

mắt của hai đệ tử này. Đây là lời Chân sư DK nói về điều này: 

Secondly, that I am much occupied with world work and, with the 

exception of the time of the Full Moon Approaches I cannot and do not 

occupy myself with any of you, as individuals. I am not seeking to get in 

touch with you, except once a month and then only with the group as a 

whole. I am not engaged ever in speaking words of wisdom and of cheer to 

any of you, except in one or two cases of dire need and difficulty, such as 

have not arisen in connection with any of you lately. Thirdly, that there is 

a potent thoughtform of me upon the astral plane, built by the thousands 

who have read my many words, and whose thoughts [Page 568] at such 

times are turned towards me in gratitude or criticism, in devotion or 

dislike. Thoughts, brother of mine, are things; they are creative, creating 

and created entities, and every time anyone sees this thoughtform of me 

and responds to it, he increases its strength and power. From its magnetic 

aura, my disciples and followers must free themselves, for it is but man's 
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thought of me, and not I myself. It can side-track and delude you; it can 

speak good words of mediocre cheer and encouragement, but they are not 

my words, and this I would have you bear in mind. Your sixth ray 

personality and your first ray astral body make you prone to this beautiful 

yet deceptive force, flowing from an illusory form. 

 Thứ hai, tôi rất bận rộn với công việc thế giới và, ngoại trừ thời gian Trăng 

Tròn, tôi không thể và không bận tâm với bất kỳ ai trong số các bạn, với tư 

cách các cá nhân. Tôi không tìm cách liên lạc với các bạn, ngoại trừ mỗi 

tháng một lần và khi đó chỉ với toàn thể nhóm. Tôi không bao giờ 

tham gia vào việc nói những lời khôn ngoan và khen ngợi cho 

bất kỳ ai trong số các bạn, ngoại trừ một hoặc hai trường hợp 

rất cần thiết và gặp khó khăn khủng khiếp, chẳng hạn gần đây 

không phát sinh liên quan đến bất kỳ ai trong số các bạn. Thứ ba, có một 

hình tư tưởng mạnh mẽ của tôi trên cõi trung giới do hằng 

ngàn người đã đọc sách của tôi đã tạo ra, và những tư tưởng 

của họ vào những lúc đó hướng về tôi với lòng biết ơn hoặc phê 

phán, với lòng dâng hiến sùng tín hay là sự ghét bỏ. Hỡi các 

huynh đệ của tôi, tư tưởng là hình thể, là các thực thể sáng tạo, được tạo ra 

và có thể gây ra hiệu quả(*), và mỗi khi ai đó thấy các hình thể nầy, đáp ứng 

với nó, y lại gia tăng sức mạnh và mãnh lực của hình tư tưởng đó. Các đệ 

tử của tôi và những người học theo tôi phải giải thoát mình 

khỏi hình tư tưởng đó, bởi vì đó chỉ là hình tư tưởng của người 

khác về tôi, không phải chính tôi. Nó có thể làm lạc hướng và 

đánh lừa bạn. Nó có thể ban phát những lời khích lệ, những lời 

khen ngợi vô thưởng vô phạt, nhưng đó không phải là lời nói 

của tôi, và bạn cần phải nhớ điều nầy. Cung phàm ngã của bạn là 

cung sáu và Cung thể tình cảm của bạn là cung Một khiến bạn dễ bị ảnh 

hưởng của các mãnh lực lường gạt nầy phát xuất từ một hình thể ảo tưởng.  

Thầy Hiệu Trưởng hài hước khi liên tưởng đến những vị Chân sư DK giả tràn lan 

trên internet, nói những lời “khen ngợi tầm thường” cho những ai tin tưởng. 

Thầy nói Chân sư DK có nhiều phẩm tính của cung 1, và Ngài rất nghiêm khắc 

với các sai sót của các đệ tử. Nhiều lần bà Bailey phải xin Ngài giảm nhẹ sự 

nghiêm khắc trong thư gởi các đệ tử, thế làm sao có thể có những lời khen ngợi, 

tán dương tầm thường mà ta thấy của các vị tự xưng là Chân sư DK!  

Thầy Hiệu Trưởng cũng nhắc đến một chi tiết thú vị trong bài trước. Đức DK nói 

người cung 3 và cung 6 không thể là người giảng dạy được vì bản chất thiếu rõ 
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ràng và dễ bị ảo cảm của họ, và Thầy giật mình vì Thầy cũng có cung 3 trong cấu 

trúc cung của mình      !  

******************************************************** 

Chúng ta thường xuyên sống trong ảo cảm bởi vì chúng ta không nhìn thẳng, 

không nhìn thấy rõ, và thường là do phàm ngã của chúng ta đang cản trở chúng 

ta. Như đức DK nói, một trong những điều thực sự quan trọng là rời mắt của bạn 

ra khỏi phàm ngã, ra khỏi lãnh vực hoạt động của nó. Đó là một lời khuyên tuyệt 

vời bởi vì khi mắt của bạn tập trung vào phàm ngã, nó có xu hướng bóp méo 

thực tế xung quanh. Điều này không có nghĩa là bạn không thể kiểm tra bản 

thân vào những thời điểm thích hợp và đánh giá những gì đang diễn ra, nhưng 

một số người luôn nhìn vào phàm ngã của họ như thể đó đó là con người thật 

của họ, và đây chính là nguyên do của ảo cảm. 

RAY I. <Pages 120,121> 

The glamour of physical strength. [Because it calls attention to the lower self, 

and emphasizes the part over the whole. Something relatively non-essential is 

exaggerated in importance. 

Ảo cảm của sức mạnh thể chất. Nó kêu gọi sự chú ý đến phàm ngã, và nhấn 

mạnh vào thành phần hơn là tổng thể. Ta phóng đại quá mức về sự quan trọng 

của cái không thiết yếu. 

Đó là sự kêu gọi chú ý đến phàm ngã và nhấn mạnh vào một thành phần hơn là 

vào tổng thể. Đây là một vấn đề lớn khi bạn nhấn mạnh vào một phần của tổng 

thể và biến nó thành quan trọng hơn toàn bộ. Tất cả chúng ta có xu hướng làm 

như thế: phóng đại một cái gì đó tương đối không thiết yếu. Tôi thường cố gắng 

giải thích ảo cảm theo một cách đơn giản: nó làm cho mọi thứ trở nên quá lớn 

hoặc quá nhỏ bé, và điều thường xảy ra là những điều thực sự lớn, thực sự quan 

trọng của cuộc sống bị biến thành quá nhỏ bé, không quan trọng. Bạn phóng 

đại hoặc bạn giảm thiểu mọi thứ. Bạn biến một ngọn đồi nhỏ thành một 

quả núi to, hay bạn loại bỏ những điều thực sự quan trọng và khiến chúng trở 

nên không đáng kể. Vì vậy, có một ý thức chính xác về tỉ lệ của dấu hiệu Thiên 

Bình là quan trọng. Bạn phải có một sự cân bằng hoàn hảo, một quan điểm trọn 

vẹn và sự hiểu biết thiêng liêng. Nếu bạn có ba phẩm chất này của Thiên Bình 

thì rất có thể bạn sẽ không bị ảnh hưởng bởi ảo cảm. Sự thăng bằng hoàn hảo, 

một quan điểm hoàn chỉnh và sự hiểu biết thiêng liêng là ba yêu cầu đầu tiên 

của Tính không Gây Tổn Hại.  

Định Luật IX của Trị Liệu Huyền môn: 
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Sự hoàn thiện đẩy sự bất toàn lên trên mặt. Luôn luôn cái thiện xua cái ác 

ra khỏi hình hài con người theo thời gian và không gian. Phương pháp được 

Đấng Hoàn Thiện sử dụng và những gì được Điều Thiện vận dụng là tính 

vô tổn hại. Đây không phải là tính tiêu cực, mà là sự cân bằng hoàn hảo, một 

quan điểm hoàn hảo và sự hiểu biết thánh thiện. 

Rõ ràng, đó là điều khá tồi tệ và nó đã gây ra các cuộc chiến tranh thế giới và các 

tình huống khủng khiếp trong nhân loại. Mọi người tin rằng một cái gì đó sai và 

họ sẵn sàng đi đến tận cùng trái đất để biến những điều sai lầm này xảy ra. Vì 

vậy, chúng ta phải có những phẩm chất này của Dấu hiệu Thiên Bình: cân bằng 

hoàn hảo, một quan điểm hoàn chỉnh có nghĩa là nhìn thấy bức tranh lớn và 

đừng đặt mình vào trung tâm mọi lúc, và sự hiểu biết thiêng liêng. Sự hiểu biết 

thiêng liêng đến từ đâu? Sự hiểu biết thiêng liêng đến từ một trạng thái tâm thức 

cao hơn bình thường của chúng ta. Vì vậy, nó giống như thể trí được linh hồn 

soi chiếu, có thể nhìn thấy như linh hồn thấy, hoặc một ngày đó thậm chí có thể 

nhìn thấy như Chân thần thấy bởi vì đó thực sự là bản thể thật của chúng ta. 

The glamour of personal magnetism. [Calling attention to the "one at the 

center". This exalts the little, lower self. There is a self-centralization which, 

ultimately means the welfare of the whole is not seen or ignored. 

Ảo cảm về từ tính cá nhân. [Kêu gọi sự chú ý đến "nhân vật ở trung tâm". Điều 

này đề cao phàm ngã. Có sự tập trung vào bản thân, có nghĩa là không nhìn thấy 

hoặc bỏ qua quyền lợi và hạnh phúc của toàn thể. 

The glamour of self-centredness and personal potency. [This naturally 

deflects from soul guidance. There is a sensitivity to potency of course, but it 

should not be the potency of the personality. One exaggerates one's own 

importance in the larger field. 

Ảo cảm của sự tập trung vào phàm ngã và tiềm năng cá nhân: khi bạn mắc ảo 

cảm này, bạn không lắng nghe linh hồn mà bạn chỉ lắng nghe chính mình. Đó 

là vấn đề với nhiều người cung 1. Họ nói tôi có thể xử lý nó. Vâng, bạn nhạy cảm 

với tiềm năng nhưng đó không nên là tiềm năng của phàm ngã tách rời của riêng 

bạn. Bạn phóng đại tầm quan trọng của riêng bạn, nhưng linh hồn nhìn thấy 

mọi thứ trong quan điểm rộng lớn. Thái độ “tôi có thể xử lý nó” không phải luôn 

luôn hoạt động.  

The glamour of "the one at the centre."  
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Ảo cảm "nhân vật ở trung tâm." [Điều này nghịch lại tính bao gồm và tính 

thống nhất. Nó ngăn ta hiểu cái toàn thể lớn hơn. Đôi mắt của bạn luôn hướng 

về trung tâm của bạn và quên mất bức tranh tổng thể lớn hơn. 

The glamour of selfish personal ambition.  

Ảo cảm của tham vọng cá nhân ích kỷ: bạn bị mù quáng bởi tham vọng của 

chính mình và bạn không thấy được vai trò quan trọng mà những người khác 

trong việc cải thiện toàn thể. Mọi người đều có một chút ý chí của Thượng đế, 

nhưng tôi là người duy nhất quan trọng và tôi sẽ áp ý chí của tôi lên ý chí của 

bạn, sau đó tôi sẽ ngăn cản ý chí của Chúa được thực hiện dù bạn có một phần ý 

chí đó, bạn không thể hiện được nó bởi vì tôi đang thống trị bạn. Do vậy, điều 

này sẽ chống lại phúc lợi của toàn thể. 

The glamour of rulership, of dictatorship and of wide control.  

Ảo cảm của sự cai trị, của sự độc tài và của kiểm soát rộng rãi. [Một lần nữa 

quá quá coi trọng TRUNG TÂM. Kiến thức về cái Toàn thể là tối thiểu. Ngưỡng 

mộ bản thân, nghĩ rằng chỉ có bản thân mới có thể định hướng. Lấy đi sự tự định 

hướng của người khác. Khi "nhân vật ở trung tâm" trở nên quá lớn, nó sẽ lấy đi 

tiềm năng của người khác. Ảo cảm này thực sự là một hình thức đánh cắp sinh 

lực của người khác. 

Tôi ở trung tâm, tôi là người duy nhất quan trọng. Thực sự bạn đang cướp đi của 

người khác sức sống, phần của họ, và mục đích thiêng liêng. Một lần nữa, bạn 

chỉ nghĩ về bản thân, vào khả năng của chính bạn. Đó là một sự biến dạng rất 

lớn bởi vì đó không phải là sự thật. Thật thú vị khi quân Vua trên bàn cờ hầu như 

bất lực trừ khi được bảo vệ bởi một số quân cờ khác như Hậu, Tượng, Mã… nên 

khi mắt bạn chỉ nhìn vào bản thân và bạn muốn kiểm soát mọi người khác, đó 

là ảo cảm lớn. 

The glamour of the Messiah complex in the field of politics.  

Ảo  cảm  về  phức  cảm  Đấng  Cứu  Thế  trong lãnh vực chính trị. 

 [Một lần nữa, chỉ MỘT NGƯỜI DUY NHẤT có thể giải quyết các vấn đề chính trị. 

Đây là ảo cảm rằng tôi là người duy nhất có thể giải quyết vấn đề của bạn. Điều 

này không đúng. Đó là phản dân chủ, là chế độ quân chủ. Bạn không thể áp đặt 

ý chí của bạn lên ý chí của tất cả những người khác, và không thể bỏ qua giá trị 

của những ý tưởng của người khác, bản chất của họ. 

The glamour of selfish destiny, of the divine right of kings personally 

exacted. 
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Ảo cảm của vận mệnh ích kỷ, quyền thiêng liêng của các vị vua được đòi hỏi 

một cách cá nhân . 

[Nhân vật ở Trung tâm là người quan trọng duy nhất. Không có hình ảnh lớn 

hơn. Nhân vật trung tâm là Nhà Vua và những người khác phải tuân theo vị Vua 

cá nhân. Tuy nhiên, Nhà vua không tuân theo ai khác ngoài chính bản thân 

mình. Do đó, có một sự tắc nghẽn năng lượng vì tầm quan trọng bản thân được 

phóng đại quá mức. Lĩnh vực tâm thức chỉ có nhưng một hình bóng lờ mờ hiện 

ra quá lớn—chính bản thân họ. 

The glamour of destruction.  

Ảo cảm của sự hủy diệt. [Thích thú với sự hủy diệt vì nó lại cảm giác của quyền 

lực, chứ không phải vì tính hữu dụng của nó đối với Thiên Cơ. 'Tôi hiện hữu vì 

tôi phá hủy.' Thế còn mục đích của sự huỷ diệt thì sao? Có thể không có một mục 

đích tốt đẹp nào, phá huỷ chỉ nhằm chứng tỏ quyền lực! 

The glamour of isolation, of aloneness, of aloofness.  

Ảo cảm về sự cô lập, cô đơn, tách biệt. 

Tôi có quyền lực của mình. Tôi không muốn chạm vào người khác vì họ có thể 

nắm lấy quyền lực của tôi. Tôi cũng không muốn để họ chạm vào tôi vì họ có thể 

nắm quyền lực của tôi. Vì vậy, bạn hài lòng với sức mạnh của chính bạn và quên 

đi những người còn lại. Bạn bỏ qua toàn thể và bạn không sẵn sàng chia sẻ quyền 

lực của mình. 

The glamour of the superimposed will—upon others and upon groups.  

Ảo cảm của việc áp đặt Ý Chí lên những người khác và các Nhóm. [Nó làm cho 

con người cảm thấy mạnh mẽ hơn, đảm bảo tầm quan trọng của một người, việc 

không thể thay thế được. Tuy nhiên, nó tước đoạt từ con người ý chí của chính 

họ và do đó ngăn cản Mục Đích lớn hơn được hiện thực hóa.. 
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WEBINAR ẢO CẢM — BÀI 3 

Giới thiệu : Bài sau đây tóm tắt nội dung của webinar số 3, trong đó Thầy Hiệu 

Trưởng bình giảng về các Ảo cảm của cung 2. Trang 123 của quyển Ảo Cảm, Một 

Vấn đề Thế Giới liệt kê 12 ảo cảm chủ yếu của cung 2, các tên gọi tương đối dễ 

hiểu, trừ một vài tên gọi cần giải thích chi tiết. Ví dụ ảo cảm selfish unselfishness, 

chúng tôi tạm dịch là ảo cảm của sự vô kỷ (hay vô tư) ích kỷ, nói về một người làm 

một hành động bề ngoài rất vô tư, vị tha, vì mọi người, nhưng sâu trong bản 

chất vẫn còn hàm chứa ‘cái tôi’ trong đó. Trong lời của Thầy Hiệu Trưởng, "Bạn 

mong đợi một hồi đáp trong ngưỡng mộ cho những hy sinh mà bạn đang làm với 

động cơ sai lầm". 

Cũng trong các ảo cảm cung 2, có một ảo cảm của type người 2B, phương diện 

minh triết của cung 2, mà đức DK gọi là "Ảo cảm của sự hiểu biết quá hoàn mỹ, 

đưa đến việc phủ nhận hành động đúng đắn", một dạng ảo cảm "mọt sách", 

luôn tìm kiếm hiểu biết, nhưng không kèm với hành động cụ thể hoặc áp dụng 

của sự hiểu biết đó vào đời sống. Trong lời của Thầy Hiệu Trưởng đó là "họ cho 

phép sự hiểu biết mở rộng về sự hoàn thiện luôn trốn chạy," họ muốn đạt đến 

sự hoàn thiện của hiểu biết nhưng không bao giờ đạt đến đích, vì đích đến hoàn 

thiện của họ ngày càng lùi xa khi họ tiến đến gần. Khi chúng ta bỏ mất vế phụng 

sự hoặc tham thiền ra khỏi tiêu ngữ "Tham thiền, Nghiên cứu và Phụng sự" là 

chúng ta đang chìm trong ảo cảm này. 

Ảo cảm là vấn đề lớn, vấn đề của tất cả mọi người, và chúng ta ít nhiều đều vướng 

vào ảo cảm. Do đó, cần học và nhận diện ảo cảm, từ đó mới diệt trừ ảo cảm. Từ 

Ảo cảm từ tiếng Anh Glamour, có nghĩa là "sự quyến rũ huyền bí, mê hoặc". 

Vâng, đó là một sự quyến rũ, mê hoặc, không cưỡng lại được đối với những ai 

chưa giác ngộ. Ví dụ ảo cảm về vật chất là một ảo cảm lớn, một trong 5 ảo cảm 

chi phối nhân loại hiện nay, và khi chìm trong đó, ta mê đắm của cải, vật chất, 

sự giàu sang như thế nào. Ảo cảm vật chất có nhiều mức độ khác nhau, nhẹ như 

bà nội trợ với bản tính "tiếc", tiếc không dám buông bỏ một thứ gì trong nhà, cho 

đến cực nặng như các nhà tài phiệt, với vài ngàn tỉ đồng tài sản vẫn chưa thoả 

mãn.  

Đức DK dùng từ "dissipation" nói về việc làm tan ảo cảm, một từ mà Thầy Hiệu 

Trưởng nói rất hay và tượng hình, nó giống như việc tia nắng mặt trời làm tan 

đi làn sương mờ của ảo cảm.  

Làm thế nào để xua tan ảo cảm? Trong quyển sách Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới, 

Chân sư DK có dạy chúng ta 2 bài thiền (một dành cho cá nhân, một cho tập thể) 

để làm điều này, và Ngài nói đó là phương pháp khoa học và nhanh để làm tiêu 
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tan ảo cảm trong chúng ta. Sau các bài nói về các ảo cảm của các Cung, tôi sẽ dịch 

tiếp bài thiền xua tan ảo cảm của Chân sư DK cùng diễn giải. 

Khi các bạn bước vào Đường Đạo, sau quá trình học tập nhiều năm và nhìn lại, 

chắc chắn các bạn sẽ nhận ra những ảo cảm mà các bạn đã bỏ lại sau lưng, dù 

rằng vẫn còn nhiều ảo cảm đang chờ chúng ta ở phía trước. Hi vọng rằng loạt 

bài này sẽ hữu ích cho các bạn, những người nhiệt tâm trên con đường thanh 

luyện bản thân và đầy tinh thần phụng sự thế gian. 

************************************* 

CÁC ẢO CẢM CỦA CUNG II  

Người chí nguyện cung 2 thường ý thức đầy đủ về bất kỳ loại ảo cảm nào vốn 

có thể tìm cách kiểm soát họ vì họ có khả năng bẩm sinh nhận biết rõ ràng. 

Khó khăn của họ là phải diệt hết trong chính họ sự đáp ứng nhanh chóng của họ 

đối với sức thu hút của cõi cảm dục và nhiều ảo cảm lan tràn của cõi này. Họ 

không thường đáp ứng với một ảo cảm giống như đáp ứng với mọi ảo cảm khác 

theo một cách thức tương đối tạm bợ, trừ ảo cảm làm trì trệ quá mức sự tiến hóa 

của họ. Do tầm nhìn sáng suốt của họ, họ thêm vào sự nhạy cảm với ảo cảm này 

một năng lực chịu đựng ảo cảm và ghi nhận sự đáp ứng của họ dưới hình thức 

một tội lỗi và thất bại, như thế làm trì hoãn việc thoát ra khỏi ảo cảm của họ 

bằng một thái độ tiêu cực với sự tự ti và buồn chán. Họ sẽ hưởng lợi rất nhiều từ 

việc sử dụng thường xuyên công thức này cho đến lúc họ biết được một hay 

nhiều ảo cảm mà không bị chúng tác động đến. 

 

Ảo cảm của việc yêu thích được yêu—The glamour of the love of being loved.  

Ảo cảm về sự nổi tiếng—The glamour of popularity.  

Ảo cảm về minh triết cá nhân—The glamour of personal wisdom. 

Ảo cảm về trách nhiệm ích kỷ—The glamour of selfish responsibility. 

Ảo cảm về sự hiểu biết quá hoàn mỹ, đưa đến việc phủ nhận hành động đúng 

đắn—The glamour of too complete an understanding, which negates right 

action. 

Ảo cảm về sự than thân trách phận, một ảo cảm căn bản của cung này—The 

glamour of self-pity, a basic glamour of this ray. 

Ảo cảm về phức cảm Đấng Cứu Thế trong giới tôn giáo và nhu cầu cho thế 

gian—The glamour of the Messiah complex, in the world of religion and 

world need. 
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Ảo cảm về sự sợ hãi, dựa vào sự nhạy cảm quá mức—The glamour of fear, 

based on undue sensitivity.  

Ảo cảm về sự tự hy sinh— The glamour of self-sacrifice. 

Ảo cảm về sự vô kỷ ích kỷ— The glamour of selfish unselfishness. 

Ảo cảm về sự tự mãn— The glamour of self-satisfaction. 

Ảo cảm về việc phụng sự ích kỷ— The glamour of selfish service. 

Ảo cảm của việc yêu thích được yêu—The glamour of the love of being loved.  

Tôi nhớ Roberto Assagioli nói về ảo cảm này trong quyển sách của ông (viết về 

Bảy Cung và được xuất bản dưới một bút danh khác), và ông thực sự nhấn mạnh 

điều này đối với cung 2. Ảo cảm này hướng sự chú ý của bạn vào thể cảm dục, 

ngăn chặn các giá trị cao hơn xuất hiện, và liên quan đến tùng thái dương nhiều 

hơn. Bạn chỉ muốn nhận được cảm giác tuyệt vời khi mọi người ngưỡng mộ bạn, 

cũng giống như trong ảo cảm của sự nổi tiếng. Sự chú ý của thế giới bị chiếm đoạt 

một cách ích kỷ và bạn cảm thấy thoải mái trong thể cảm xúc của mình. Đó là 

một trạng thái cảm xúc hoặc cảm giác ích kỷ xuất hiện trong thể cảm xúc, khiến 

bạn cảm thấy được đánh giá cao, có một vị trí nào đó, không cảm thấy bị đe dọa. 

Nó củng cố cái tôi của bạn. Cá nhân bị ảo cảm đứng ngay trung tâm của bức 

tranh của chính mình. Khi bạn thực sự nhìn ra thế giới, cái tôi của bạn rất nhỏ 

bé, nhưng đối với người bị ảo cảm, ý thức về bản sắc chiếm một không gian lớn 

trong tâm thức, vì vậy mọi thứ khác bị bóp méo. 

Ảo cảm của sự nổi tiếng—The glamour of popularity.  

 [Một lần nữa sự chú ý của thế giới bị chiếm đoạt một cách riêng tư, ích kỷ. Nó 

nhấn mạnh vào sự thoải mái của thành phần, chứ không vì phúc lợi của toàn 

thể. 

Ảo cảm về minh triết cá nhân—The glamour of personal wisdom.  

Mọi người sẵn sàng ngồi đó và nói: “dựa vào kinh nghiệm của tôi, đây là những 

gì bạn nên làm; hoặc tôi đã trải nghiệm nó theo cách này, vì vậy nó phải phù hợp 

với bạn”. Những người ở trong tình trạng ảo cảm này không biết kinh nghiệm 

của bản thân bị hạn chế nghiêm trọng như thế nào. Vì vậy, bạn nghĩ rằng mọi 

thứ bạn đã trải qua rất vĩ đại, mọi người phải giống như thế, những gì bạn đã 

trải qua đủ để cải thiện tình trạng của người khác. Thực tế, bạn chỉ đang nhìn 
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vào chính mình, không có hiểu biết thực sự về tâm lý của người khác, hiểu 

những gì họ phải trải qua và quan điểm của họ là gì. Và nghiên cứu về chiêm 

tinh học và Bảy Cung giúp chúng ta hiểu biết thật sự người khác, sẽ giúp chúng 

ta xua tan ảo cảm này.  

 

Ảo cảm của trách nhiệm ích kỷ—The glamour of selfish responsibility. 

Ảo cảm của trách nhiệm ích kỷ. Bạn đang nhấn mạnh tầm quan trọng của 

chính mình bằng cách gánh trách nhiệm trong các vấn đề và hoàn cảnh mà 

đáng lẽ bạn không nên tham gia. Điều này tước đi của người khác cơ hội học hỏi 

của chính họ. “Chúng tôi sẽ sửa chữa nó, chúng tôi sẽ làm cho tất cả tốt hơn, làm 

cho nó trơn tru hơn. Chúng tôi là quan trọng. Hãy để tôi giúp bạn”, nhưng ý 

tưởng chính là tôi giúp bạn. Bạn không quan trọng lắm, mà chính là ‘Tôi’ ở đây 

mới quan trọng. Vì vậy, chúng ta luôn bao gồm quá nhiều. Bao gồm quá mức là 

một vấn đề đối với người Cung hai. Tính bao gồm chân thật là tốt, nhưng khi 

bạn quan tâm đến công việc của người khác quá nhiều, bạn đang làm cho họ yếu 

đi bằng cách làm thay cho họ những gì mà họ có thể tự làm. 

Ảo cảm về một hiểu biết quá hoàn hảo, đưa đến việc phủ nhận hành động 

đúng đắn—The glamour of too complete an understanding, which negates 

right action.  

Ảo cảm này ở phương diện B, phương diện Minh Triết hoặc tri thức của cung 2 

hơn là ở phương diện Bác Ái. Đó là thái độ “Hãy cho tôi thêm một cuốn sách nữa 

trước khi tôi hành động”. Nó dựa trên sự phóng đại hoặc tối thiểu hóa hoặc cả hai. 

Người ta cho phép sự hiểu biết mở rộng về sự hoàn thiện luôn trốn chạy, nói 

cách khác, ngày càng có nhiều thứ để học, ngày càng hiểu biết, và nó giảm thiểu 

tầm quan trọng của việc làm một cái gì đó với sự hiểu biết đó. Nó có tính chất 

của sao Mộc. Bạn chỉ muốn biết quá nhiều mà không hướng đến việc phụng 

sự. Tất cả chỉ là hiểu biết, hiểu biết nhiều hơn nữa. Nói cách khác, cung hai có 

xu hướng hướng đến sự toàn tri, hướng tới việc học mọi thứ, bao gồm mọi thứ, 

nhưng đâu là hành động đúng? Do vậy, nó có thể khá lạnh lùng. Thật thú vị khi 

Chân sư DK nói rằng sự lạnh lùng là một vấn đề với cung 2. Thông thường bạn 

sẽ không nghĩ như vậy, nhưng đặc biệt là khi nó liên quan đến thế giới tư tưởng 

và không hướng tới hành động. Dưới đây là một đoạn trích trong EP I nói về cung 

2: 

Vices of Ray: 



21 | P a g e  

 

Over-absorption in study, coldness, indifference to others, contempt of 

mental limitations in others. [Page 203]  

Virtues to be acquired: 

 

Love, compassion, unselfishness, energy. 

This is called the ray of wisdom from its characteristic desire for pure 

knowledge and for absolute truth—cold and selfish, if without love, and 

inactive without power. When both power and love are present, then you 

have the ray of the Buddhas and of all great teachers of humanity,—those 

who, having attained wisdom for the sake of others, spend themselves in 

giving it forth. 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. 

Điểm hạn chế của cung: Quá bị thu hút vào nghiên cứu, lạnh lùng, thờ ơ với 

người khác, khinh thường những giới hạn trí tuệ nơi người khác. [Page 203] 

Những phẩm tính cần có: Bác ái, cảm thông, không ích kỷ, nghị lực. 

Cung này được gọi là cung Minh triết do ham muốn đặc trưng của nó đối 

với tri thức thuần túy và chân lý tuyệt đối—lạnh lùng và ích kỷ, nếu không 

có bác ái, và thụ động nếu không có nghị lực. Khi cả quyền lực và bác ái đều 

có mặt, bấy giờ bạn có cung của chư Phật và của tất cả các đại huấn sư của 

nhân loại—những vị đã đạt được minh triết vì lợi ích của người khác, dành 

cả cuộc đời các Ngài cho việc ban phát nó ra. Môn sinh thuộc cung này 

không bao giờ thỏa mãn với những thành tựu cao nhất mà mình đạt được; 

cho dù tri thức của y lớn lao đến thế nào, tâm trí y vẫn hướng tới cái chưa 

biết, xa hơn nữa, và tới những đỉnh cao chưa ai với tới. 

Vậy bạn cần gì? Bác ái, lòng trắc ẩn, không ích kỷ và nghị lực, và bạn sẽ nghĩ rằng 

người cung hai đã có những điều đó, nhưng có thể là không.  

Ảo cảm của sự than thân trách phận, một ảo cảm căn bản của cung này —The 

glamour of self-pity, a basic glamour of this Ray. 

Ảo cảm về sự than thân trách phận, một ảo cảm cơ bản của cung này. Một 

người rất tập trung vào bản chất của chính mình, vào thể cảm xúc của mình, 

vào cách bạn cảm nhận mọi thứ. Đáng lẽ sự nhạy cảm mà bạn có cần hướng đến 

việc cảm nhận tình trạng của người khác, giúp đỡ họ, lại liên tục hướng về chính 

mình, đến thể cảm xúc của riêng mình, đến cảm giác tự ti, bất lực, chán nản khi 
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đối mặt với hoàn cảnh. Vì vậy, bạn đang thương hại chính mình thay vì người 

khác. Cuộc sống của tôi rất khó khăn. Hãy nói về tôi và cuộc sống của tôi khó 

khăn như thế nào. Có lẽ một số người trong chúng ta có thể nhận ra điều này. 

Tôi chắc chắn nhận ra nó vào một ngày tồi tệ nào đó.  

Ảo cảm về phức cảm Đấng Cứu Thế trong giới tôn giáo và nhu cầu cho thế 

gian —The glamour of the Messiah complex, in the world of religion and 

world need.  

Vấn đề với ảo cảm này là bạn quá lớn trong tầm nhìn của chính bạn. Vì vậy, sự 

quan trọng của bản thân tự thể hiện và sự chú ý bị thu hút một cách sai lầm vào 

chính bạn chứ không vào toàn thể. Một người nghĩ rằng y có sự sáng suốt cá 

nhân để quản lý. Tôi có thể giải quyết mọi thứ. Bạn có thể thấy rất nhiều huấn 

sư trong lĩnh vực tâm linh theo cách này. Tôi biết tất cả các câu trả lời. Bạn, các 

môn sinh nhỏ đáng thương chỉ cần đến với tôi và tôi sẽ giải quyết mọi thứ cho 

bạn. Tôi sẽ dẫn bạn đến sự cứu rỗi dễ dàng. 

Ảo cảm về sự sợ hãi, dựa vào sự nhạy cảm quá mức—The glamour of fear, 

based on undue sensitivity. 

Nó dựa trên sự nhạy cảm quá mức. Sợ hãi là một tình trạng lớn trên hành tinh 

của chúng ta, ngay cả các loài động vật cũng có sợ hãi, và thậm chí có thể thực 

vật phản ứng theo một cách nhất định. Sợ hãi khiến bạn rơi vào tình trạng bị cô 

lập, bạn không dám bước vào cuộc sống và những trải nghiệm của mình. Bạn 

trở nên nhạy cảm đến mức bạn sợ rằng bạn vô dụng trong việc giúp đỡ người 

khác.  

Ảo cảm về sự tự hy sinh—The glamour of self-sacrifice. 

Bạn cảm thấy kiêu ngạo hoặc hãnh diện vì những sự hy sinh mà bạn đang làm, 

nhưng thật ra những hi sinh này không vì động cơ đúng đắn. Bạn hi sinh vì bạn 

muốn được chú ý hoặc bạn muốn có nghiệp quả tốt… Do đó, đôi khi bạn bỏ cuộc. 

Bạn sẽ trách móc người khác vì đã không biết ơn hoặc ghi nhận xứng đáng 

những gì bạn đã làm. Sẽ có những lời phiền trách: Tôi đã đã hy sinh bản thân 

mình cho bạn, nhưng bạn không đánh giá cao tôi vv... Trong bản chất, sự hi sinh 

không vì lợi ích của toàn thể hoặc lợi ích của người khác. 
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Ảo cảm về sự vô tư ích kỷ—The glamour of selfish unselfishness. 

Ảo cảm của sự vô tư ích kỷ. Bạn mong đợi một hồi đáp trong ngưỡng mộ cho 

những hy sinh mà bạn đang làm với động cơ sai lầm. Hãy để tôi giúp bạn, tôi 

thật không ích kỷ, nhưng xin hãy chú ý đến tôi vì đã không ích kỷ và khen ngợi 

tôi. Tôi sẽ cảm thấy tốt vì tất cả năng lượng tốt đang đến với tôi. 

Ảo cảm của sự tự thoả mãn—The glamour of self-satisfaction. 

Ảo cảm của sự tự thoả mãn. Bạn cảm thấy đã hoàn thành mong muốn của bạn 

mà không nhận ra rằng về mặt tổng thể rất ít được hoàn thành. Bạn hãy nhớ 

Định luật Đẩy (Law of Repulse) khi nói đến cung hai. Nhà học giả thực sự hạnh 

phúc. Ông đã gom góp tất cả các chân lý và cảm thấy thoả mãn về điều đó, về 

những gì ông biết. Nhưng đó là một ảo cảm, vì một ngày nào đó ông sẽ nhận ra 

những gì ông biết phải được vứt bỏ để đón nhận những cái mới và đúng thực 

hơn. 

 

Ảo cảm của việc phụng sự ích kỷ— The glamour of selfish service. 

Bạn đang phụng sự như rất nhiều người khác đang làm điều này. Những người 

đang phụng sự nhận được từ việc phụng sự nhiều hơn so với người được phụng 

sự, vì họ nhận được tất cả những lợi thế xã hội của sự ngưỡng mộ. Họ đứng trước 

những người khác. Mọi thứ đều phụ thuộc vào động cơ.  

Vì vậy, nói chung, cần có sự khiêm tốn và lòng vị tha, tầm nhìn rõ ràng về 

bản thân để đánh bại ảo cảm. 
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WEBINAR ẢO CẢM — BÀI 4 

Giới thiệu: trong webinar số 3 (khá dài, gần 2 giờ), thầy Hiệu Trưởng bình giảng 

một đoạn trong quyển sách Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới trình bày tổng quát về 

3 kỹ thuật xua tan ảo cảm. Phần sau của webinar lượt qua các ảo cảm của cung 

3. Chỉ một đoạn văn rất ngắn nhưng để hiểu đầy đủ sẽ cần nhiều trang giấy 

giảng giải. Tạm thời, chúng ta chấp nhận hiểu trong chừng mực mà thầy Hiệu 

Trưởng giảng giải, các bài về sau sẽ đào sâu hơn về đề tài này. Thật ra, điều quan 

trọng nhất trong việc học về đề tài này là nhận ra các ảo cảm trong chúng ta và 

làm tiêu tan chúng. Nhận diện ảo cảm là điều khó vì ảo cảm đã tồn tại cùng 

chúng ta qua bao nhiêu kiếp sống (theo Chân sư DK từ thời Atlantid), và con 

người thường sự kiêu hãnh nhất định, rất khó để chấp nhận rằng mình cũng có 

nhiều ảo cảm. Thầy Hiệu Trưởng đôi khi cũng hài hước nói, khi đọc lại quyển 

sách và suy ngẫm lại mình, Thầy giật mình, ái chà mình cũng có ảo cảm!       Nếu 

loạt bài này giúp ích được các bạn trong việc nhận diện ảo cảm của mình, thì đó 

là thành công lớn và chứng tỏ rằng nó hữu ích. 

Một lưu ý về cách trình bày: Phần bình giảng của Thầy Hiệu Trưởng sẽ có màu 

xanh nhạt, phần dịch sẽ có màu đen nền vàng, phần giải thích của người dịch 

có màu xanh lá. 

Việc Vương Quốc Anh tách ra khỏi Liên Minh Châu Âu 

Thế giới đang thay đổi nhanh chóng, và hôm qua Vương quốc Anh đã bỏ phiếu 

rời khỏi Liên minh châu Âu. Đó là một sự thay đổi thật to lớn trong các mối quan 

hệ, không chỉ ở châu Âu mà còn trên toàn cầu, và có thể dẫn đến sự chia rẽ hơn 

nữa, có thể phá huỷ một số các nỗ lực nhằm tạo ra một Liên minh Châu Âu dưới 

sự trông nom của đấng Avatar Tổng hợp và Chân sư R. vốn là vị nhiếp chính của 

Châu Âu và cũng của Hoa Kỳ. 

Vương quốc Anh có Phàm ngã Cung 1 và Linh hồn Cung 2, và trong trường hợp 

cụ thể này, Phàm ngã Cung 1 dường như đã chiến thắng trận chiến, và tôi nghĩ 

rằng các lực lượng cản trở đang cùng nhau chống lại sự hợp tác và tìm cách chia 

rẽ. Vì vậy, chúng ta những người chí nguyện và đệ tử của Minh Triết Muôn Đời, 

đang làm việc hướng tới sự hợp nhất đúng đắn. Tất nhiên, có thể có những sự 

hợp nhất được tiến hành dưới sự độc đoán và áp bức, nhưng đó không phải là 

những gì chúng ta hướng tới. Chúng ta làm việc vì sự đa dạng trong sự thống 

nhất để tất cả các Cung Linh hồn của các quốc gia có thể được tăng cường và xuất 

hiện, nhưng một sự thống nhất, và thậm chí cuối cùng là một sự tổng hợp, có 

thể thắng thế. Vì vậy, Đấng Hoá Thân Vĩ đại, đấng Avatar Tổng Hợp đang ứng 

linh Hành Tinh Thượng đế của chúng ta tại thời điểm này, hoạt động hướng tới 
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các sự thống nhất phải thắng thế trong thời đại Bảo Bình, và cũng sẽ có những 

thất bại và điều chỉnh.  

Tôi không nói rằng mọi thứ đều hoàn hảo với Liên minh Châu Âu, nhưng toàn 

bộ ý tưởng về sự thống nhất là một trong những mục tiêu chính của chúng ta. 

Vì vậy, khi chúng ta làm công việc nhằm phá tan ảo cảm này, nó thường xử lý 

sự chia rẻ. Nhưng, như Chân sư DK ĐÃ nói, điều đại mê tín về chia rẻ là một sự 

dị đoan và bóp méo lớn về tư tưởng, và tất nhiên dựa trên sự đồng hoá sai lầm 

của chúng ta với những gì mà chúng ta nghĩ chúng ta là, nghĩa là phàm ngã cô 

lập. Sau đó, chúng ta có các cộng đồng cô lập, các quốc gia cô lập như là kết quả 

của sự phóng chiếu bản sắc cô lập của chúng ta lên các cấu trúc lớn hơn. Vì vậy, 

chúng ta phải làm việc cho sự thống nhất đúng đắn dựa trên Thiện Chí, Tình 

Thương trong Hành Động, Tư Duy Rõ Ràng và sẵn sàng làm những gì tốt đẹp 

cho số đông lớn nhất. 

Về quyển sách Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới 

Do vậy, những gì chúng ta sẽ làm việc ở đây là nghiên cứu quyển sách này một 

cách cẩn thận. Nó bao gồm các bài tiểu luận được viết trong một khoảng thời 

gian, vì lợi ích của nhóm Hạt Giống Chín người (nhóm số 2, các Nhà Quan Sát 

Lão Luyện) mà Chân sư Tây Tạng đang huấn luyện. Quyển sách bao gồm những 

điều rất sâu sắc, và mỗi khi chúng ta gặp nhau trên webinar này, chúng ta sẽ 

thảo luận các chủ đề đó của quyển sách. Chúng ta sẽ thảo luận về các chủ đề này, 

ý nghĩa của chúng đối với chúng ta, nhưng các chủ đề được chọn sẽ không theo 

thứ tự trong quyển sách. Trong mỗi webinar, chúng ta cũng sẽ có một buổi thiền 

ngắn để làm tiêu tan ảo cảm cá nhân. Rõ ràng, chúng ta phải liên tục nhìn vào 

những vấn đề của chính mình và xử lý chúng, nếu chúng ta muốn hữu ích trong 

ý nghĩa lớn hơn. Khi chúng ta đã xử lý được các vấn đề cá nhân của chúng ta, 

chúng ta có thể bắt đầu công việc trong nỗ lực làm tiêu tan ảo cảm thế giới. 

Ba Kỹ thuật để xua tan ảo cảm 

Sáng nay, chúng ta sẽ xem xét tổng quát ba kỹ thuật sẽ sử dụng khi chúng ta 

ngày càng thành thạo hơn với những gì được cung cấp trong quyển sách này. 

Dù chúng ta tập trung vào ảo cảm, nhưng việc nghiên cứu của chúng ta trong 

nhiều năm sẽ không chỉ tiếp tục với ảo cảm mà còn về ảo tưởng (illusion) nữa, 

và ở một mức độ nào đó với Maya (ảo lực). Tất cả ba loại này đều có thể được gọi 

là Maya, cũng có thể được gọi là ảo cảm, và cũng có thể được gọi là ảo tưởng. Có 

rất nhiều cách sử dụng từ ngữ không chính xác, nhưng Chân sư DK đã phân biệt 

chúng. Ảo tưởng liên quan đến cõi trí; Ảo cảm liên quan đến cõi cảm xúc, và 
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cho đến hiện tại là mạnh nhất, khó khăn nhất; và cuối cùng là Maya liên quan 

đến cấp độ vật lý – dĩ thái. Vì vậy, chúng ta sẽ nghiên cứu tất cả những điều này 

một cách cẩn thận tại thời điểm này khi sự can thiệp huyền bí bên trong là rất 

cần thiết trên thế giới. Công việc này có thể không dành cho tất cả mọi người, 

nhưng chúng ta có thể tự rèn luyện để trở thành một phần của Nhóm những Nhà 

Quan sát Lão luyện, nhóm hạt giống số hai. Chúng ta có thể rèn luyện bản thân 

để nhìn rõ hơn, hành động tốt hơn trong mối quan hệ với Thiên Cơ, và giúp 

người khác nhìn rõ hơn.  

Tất cả chúng ta ở đây được liên kết với nhau với mục đích tìm hiểu cách thức để 

soi sáng tâm thức, để thoát khỏi những ảo cảm cổ xưa, như Chân sư DK đã nói 

với chúng ta, đã ở với chúng ta từ rất lâu. Thật khó để nhận diện chúng vì 

chúng đã ở cùng chúng ta từ thời Atlantid, và giờ đây chúng ta đang tự thoát 

ra khỏi sự ràng buộc của những ảo cảm và đồng hoá sai lạc đó. Chúng ta sẽ 

cùng nhau làm việc, và chúng ta cũng làm việc trong đời sống hàng ngày của 

chúng ta để xác định những xu hướng nào đang kìm hãm chúng ta khỏi những 

hoạt động tâm linh đầy đủ. Có những xu hướng ảo cảm và mỗi chúng ta phải 

nhận diện những ảo cảm này trong cuộc sống của chúng ta. Trước tiên chúng ta 

sẽ làm việc với ảo cảm cá nhân, và Chân sư DK nói rằng tên của ảo cảm là vô số, 

và chúng là riêng biệt cho mỗi người. Nhưng Ngài đã cho chúng ta một cách suy 

nghĩ về chúng bằng cách nêu ra một số ảo cảm chính. 

Vì vậy, chúng ta cùng nhau làm việc từ cõi trí càng nhiều càng tốt, đáp ứng với 

linh hồn, bởi vì từ cõi trí chúng ta mới có thể có tầm nhìn tổng thể, để có thể 

nhìn mọi thứ từ một quan điểm tinh thần rõ ràng. Cần rất nhiều cung 5 trong 

công việc này, và Trung tâm lực Ajna, Trung tâm lực Cung 5, được sử dụng như 

nguồn phát ra chùm tia sáng làm tiêu tan Ảo cảm. 

Dù chúng ta sẽ làm việc rất nhiều với Kỹ thuật của Ánh sáng, nhưng hôm nay 

chúng ta sẽ nghiên cứu tổng quát về ba kỹ thuật và ý nghĩa của chúng. 

Tôi không cho mình biết mọi thứ trong cuốn sách này. Tôi đã từng nghĩ rằng tôi 

biết khoảng ba phần trăm (3%) những gì mà Chân sư Tây Tạng đã viết, nhưng 

bây giờ tôi giảm xuống còn khoảng 0,5%      . Đó là lượng tri thức khổng lồ xuất 

phát từ Thánh Đoàn, do đó cần nghiên cứu học tập suốt đời và đi sâu hơn vào 

mọi lúc. 

 

1. The Technique of the Presence. By means of this technique, the soul assumes 

control of the integrated personality and of its relations, horizontal and 

vertical. This technique involves the unfolding of the flower of the intuition, 

dispelling illusion, revealing the Angel, indicating the Presence, and opening 

up to the disciple the world of ideas and the door of the higher initiations. 
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Through the disciple's grasp and application of these divine ideas or seed 

thoughts, he becomes initiate and the third initiation becomes possible 

as an immediate goal. The intuition is the applied power of transfiguration. 

This technique is related to the little known yoga called Agni Yoga or the 

yoga of fire. 

Trong đoạn này chúng ta sẽ bàn đến các kỹ thuật và chúng có thể được tóm tắt 

như sau: 

1. Kỹ thuật của đấng Hằng Hữu. Theo kỹ thuật này, linh hồn đảm nhận việc kiềm 

chế phàm ngã tích hợp và các liên hệ hàng ngang và hàng dọc của nó. Kỹ thuật 

này bao gồm việc khai mở đóa hoa trực giác, xua đuổi ảo tưởng, tiết lộ đấng 

Thiên Thần, chỉ ra đấng Hằng Hữu, mở ra cho đệ tử trên thế giới của các ý tưởng 

và cánh cửa của các cuộc điểm đạo cao siêu. Nhờ sự hiểu biết và áp dụng các ý 

tưởng thiêng liêng hay các tư tưởng hạt giống này, người đệ tử trở nên điểm đạo 

đồ và mục tiêu trước mắt là cuộc điểm đạo thứ ba có thể xảy ra. Trực giác là năng 

lực biến hình được áp dụng. Kỹ thuật này có liên quan đến môn yoga ít được biết 

đến là Agni Yoga hay môn yoga của lửa. 

2. The Technique of Light. By means of this technique, the illumined mind 

assumes control over the astral or emotional body and dissipates glamour. 

When light pours in, glamour fades out. Illumination dominates and the vision 

[Page 172] of reality can be seen. This technique is related to Raja Yoga 

and its goal is the second initiation; it produces ability to tread the Path 

of Discipleship, and enables the man to "live a life, enlightened by divinity." 

Illumination is the applied power of transformation. 

2. Kỹ thuật của Ánh Sáng. Nhờ kỹ thuật này mà thể trí được soi sáng sẽ đảm 

trách việc kiềm chế thể cảm dục hay thể tình cảm và làm tiêu tan ảo cảm. Khi 

ánh sáng tràn vào, ảo cảm sẽ tan đi. Sự giác ngộ sẽ thống trị và linh thị về thực 

tại có thể được nhận thấy. Kỹ thuật này có liên quan đến Raja Yoga và 

mục tiêu của nó là lần điểm đạo thứ hai; nó tạo ra khả năng để bước vào 

Con Đường Đệ Tử và cho phép con người “sống một cuộc sống được soi sáng bởi 

Thiên Tính”. Sự giác ngộ là khả năng chuyển hoá được áp dụng. 

3. The Technique of Indifference. By means of this technique, maya is ended; for 

the control of the purified astral vehicle is consciously and technically brought 

into activity, producing the freeing of the energies of the etheric body from the 

control of matter or force-substance, and bringing men in large numbers on to 

the Probationary Path. Where there is "divine indifference" to the call or pull of 

matter, then inspiration becomes possible. This technique is related to Karma 
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Yoga in its most practical form and the use of matter with complete 

impersonality. The goal of this technique is the first initiation, which 

enables man to "live a life, inspired by God." Inspiration is the applied power of 

transmission. 

3. Kỹ thuật Điềm nhiên. Nhờ kỹ thuật này mà maya chấm dứt; vì sự kiềm chế thể 

cảm dục đã thanh luyện được đưa vào hoạt động một cách hữu thức và đúng 

phương pháp, tạo ra sự giải phóng các năng lượng của thể dĩ thái khỏi sự kềm 

chế vật chất hay chất liệu của mãnh lực, và đưa một số lớn người bước vào Con 

Đường Dự Bị. Nơi nào có “sự điềm nhiên thiêng liêng” đối với tiếng gọi hay sự 

lôi cuốn của vật chất, thì nơi đó mới có thể có được nguồn cảm hứng. Kỹ thuật 

này liên quan đến Karma Yoga dưới hình thức thực tiễn nhất của nó, và liên 

quan đến việc sử dụng vật chất với sự vô ngã hoàn toàn. Mục tiêu của kỹ thuật 

này là đạt điểm đạo lần thứ nhất, cuộc điểm đạo cho phép con người “sống một 

cuộc sống được truyền cảm hứng bởi Thượng Đế”. Cảm hứng là năng lực truyền 

chuyển được áp dụng. 

Kỹ Thuật của đấng Hằng Hữu 

1. Kỹ thuật của đấng Hằng Hữu. Theo kỹ thuật này, linh hồn đảm nhận việc kiềm 

chế phàm ngã tích hợp và các liên hệ hàng ngang và hàng dọc của nó. Kỹ thuật này 

bao gồm việc khai mở đóa hoa trực giác, xua đuổi ảo tưởng, tiết lộ đấng Thiên Thần, 

chỉ ra đấng Hằng Hữu, mở ra cho đệ tử trên thế giới của các ý tưởng và cánh cửa của 

các cuộc điểm đạo cao siêu. 

 [Kỹ Thuật của đấng Hằng Hữu, nguyên văn tiếng Anh là The Technique of The 

Presence. The Presence là Sự Hiện Diện, một sự hiện diện luôn tồn tại trong ta dù 

ta có ý thức điều đó hay không. Dịch giả Trần Văn Khá dịch là Bổn Lai Diện Mục—

khuôn mặt từ xưa đến nay, sử dụng một thuật ngữ của Thiền Tông Phật Giáo. 

Bổn Lai Diện Mục là từ rất hay của Thiền Tông, nhưng tôi không rõ trong Thiền 

Tông thuật ngữ đó được sử dụng để chỉ Chân Thần hay Chân Ngã của chúng ta. 

Do đó, tốt nhất là không sử dụng các thuật ngữ của một hệ thống triết lý khác 

để dịch các từ của Chân sư DK sử dụng. Ngài có hệ thống thuật ngữ riêng, được 

định nghĩa riêng biệt, và ta không nên lẫn lộn với các hệ thống khác.  

Bình giảng về Đấng Hằng Hữu và Thiên Thần của Đấng Hằng Hữu, Thầy Hiệu 

Trưởng nói như sau:] 

Thiên thần của đấng Hằng Hữu. Đó là Thái dương Thiên Thần và một phần của 

Thái dương Thiên Thần nằm trong Hoa sen Chân ngã của chúng ta, bởi vì đó là 

một thực thể độc lập biểu thị về đấng Hằng Hữu. Đấng Hằng Hữu chính là bạn 
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với tư cách là một Đơn vị hiện hữu, là bạn như là Tinh thần, là bạn như là một 

Chân thần. Đó là phần cao nhất trong bản chất của bạn. Vì vậy, khi bạn nghĩ về 

Sự Hiện diện hay đấng Hằng Hữu, bạn có thể nghĩ đến Sự hiện diện của Thượng 

đế, nhưng đó thực sự giống như phần Chân thần trong bản chất của bạn.  

Thiên thần của đấng Hằng Hữu. Có 7 đoạn thơ tuyệt vời nói về Thiên thần của 

đấng Hằng Hữu trong quyển Tâm Lý Học Nội Môn II, được Chân sư DK dịch từ 

Thiên Cổ Luận (the Old Commentary), và chúng ta sẽ xem xét một đoạn trong đó. 

Bảy đoạn thơ này của Thiên Cổ Luận nói về những gì mà Thiên thần của đấng 

Hằng Hữu làm để giới thiệu với bạn phần cao hơn của bản thể, là Sự Hiện Diện 

hay đấng Hằng Hữu, và một trong những đoạn thơ đẹp đẽ nhất của Thiên Cổ 

Luận nói về linh hồn cung năm một khi đã đạt được một mức độ tiến hóa cao, 

do đó kết nối được với Thiên Thần của Đấng Hằng Hữu, và làm thế nào thiên 

thần đó mở ra cánh cửa cho đấng Hằng Hữu thực sự đến với anh ta. Theo tôi, 

đây không phải là một chủ đề dễ dàng, nhưng đối với tôi Thiên thần của đấng 

Hằng Hữu cũng giống như những gì nhiều nhất mà Thái dương Thiên Thần có 

thể truyền vào Hoa Sen Chân Ngã, như trí thông tuệ, như một sự hiện diện. Thái 

dương Thiên Thần là một Thực Thể vĩ đại, một điểm đạo đồ của tất cả các cấp 

bậc, một thực thể đã đạt đến giải thoát trong một kỳ Đại Khai Nguyên trước, và 

là thành viên trong Hội Đồng của Thái dương Thượng đế. Do đó, nhiệm vụ của 

Ngài không thể chỉ gói gọn trong việc ban cho một cá nhân cái trí tuệ và linh 

hồn. Điều đó không phù hợp. Chính một phần của Ngài chuẩn bị cho chúng ta 

con đường của các công việc cao hơn. Thiên thần của đấng Hằng Hữu là người 

thực sự gần gũi với chúng ta, dẫn chúng ta đến với Chân thần của chúng ta.  

Sau đây là một trích đoạn trong Tâm Lý Học Nội Môn quyển II nói về các Blessed 

Ones, các Đấng Cao Cả (đấng Thế Tôn), cũng chính thực là Chân thần. Đoạn thơ 

được trích nói về Linh hồn cung 5: 

Ray Five 

"The Blessed One came forth in ignorance. He wandered in a darkness deep of 

spirit. He saw no reason for this way of life. He sought among the many threads 

that weave the [Page 38] outer garment of the Lord, and found the many ways 

there be, leading to the centre of the web eternal. The forms that weave that web 

hide the divine reality. He lost himself. Fear entered in. 

He asked himself: 'Another pattern must be woven; another garment formed. 

What shall I do? Shew me another way to weave.' 

Cung Năm 

"Đấng Cao Cả xuất hiện trong sự vô minh. Ngài lang thang trong bóng tối sâu 

thẳm của tinh thần. Ngài không thấy lý do nào cho lối sống này. Ngài tìm kiếm 
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trong nhiều sợi chỉ dệt chiếc áo ngoài của Chúa và tìm thấy có nhiều cách, dẫn 

đến trung tâm của mạng lưới vĩnh cửu. Các hình tướng dệt nên mạng lưới đó 

che giấu thực tại thiêng liêng. Ngài đã đánh mất chính ngại. Sự sợ hãi bước vào. 

Ngài tự hỏi: 'Một mẫu khác phải được dệt; một chiếc áo khác được hình thành. 

Tôi sẽ làm gì? Hãy chỉ cho tôi một cách khác để dệt.' 

The Word for him came forth in triple form. His mind responded to the vision 

clear evoked:—'The truth lies hidden in the unknown Way. The Angel of the 

Presence guards that Way. The mind reveals the Angel and the door. Stand in 

that Presence. Lift up thine eyes. Enter through that golden door. Thus will the 

Angel, who is the shadow of the Blessed One, reveal the open door. That Angel 

too must disappear. The Blessed One remains and passes through that door into 

the light sublime.'" 

Lời đáp cho Ngài xuất hiện dưới dạng tam phân. Trí Ngài đáp lại linh ảnh được 

gợi lên rõ ràng:— 'Chân lý ẩn giấu trong Con đường vô định. Thiên Thần của 

Đấng Hằng Hữu bảo vệ con đường đó. Cái trí tiết lộ Thiên thần và cánh cửa. Hãy 

đứng trong sự Hiện Diện đó. Ngước mắt lên. Đi qua cánh cửa màu vàng kim đó. 

Khi đó, Thiên thần, là hình bóng của đấng Cao Cả, sẽ tiết lộ cánh cửa mở. Thiên 

thần đó cũng phải biến mất. Đấng Cao Cả vẫn còn và đi qua cánh cửa đó vào ánh 

sáng  siêu việt. '" 

Tôi đã bình luận về các Stanza này trong các video mà có thể tìm thấy trên trang 

web makara.us.  Thật thú vị khi Chân sư DK đã gói gọn vào quyển Tâm Lý Học 

Nội Môn II (khoảng 700 trang) những gì có thể dẫn dắt chúng ta rất xa trên con 

đường điểm đạo, có thể đến lần điểm đạo 3. Đoạn trích ở trên chỉ để các bạn làm 

quen với ý tưởng tuyệt đẹp về Angel of The Presence. 

Kỹ thuật này bao gồm việc khai mở đóa hoa trực giác: Trực giác đến từ đâu? Từ 

những cánh hoa tổng hợp của Hoa Sen Chân Ngã, và từ cõi Bồ đề và cũng có thể 

từ một trong những cánh hoa hy sinh của Hoa sen Chân ngã. Vì vậy, trực giác 

thực sự được tìm thấy ở cấp độ của Tam nguyên tinh thần, trên cõi Bồ đề. 

Thế giới Ý Tưởng là lãnh vực của Tam nguyên tinh thần. Các bạn hãy nhìn vào 

hình sau đây: 
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Thế giới ý tưởng xảy ra trên phân cảnh giới thứ tư của cõi vật lý vũ trụ. Nó bắt 

đầu từ cõi trực giác (cõi Bồ đề), và tiếp tục đi lên. Ý tưởng là nguyên lý tổ chức vĩ 

đại của vũ trụ của chúng ta, và theo một cách nào đó, mỗi người chúng ta là một 

ý tưởng. Ý tưởng thực sự là các thực thể. Vì vậy, ý tưởng không phải là tư tưởng. Ý 

tưởng được thể hiện bằng các tư tưởng mà chúng ta có thể hình thành, nhưng 

thường thì tư tưởng của chúng ta không nắm bắt được cái vô hình sắc này nếu 

không có một hình thể bình thường. Chính thực thể vô hình sắc này là cái mà 

chúng ta gọi là một ý tưởng. 
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Nhờ sự hiểu biết và áp dụng các ý tưởng thiêng liêng hay các tư tưởng hạt giống này, 

người đệ tử trở nên điểm đạo đồ và mục tiêu trước mắt là cuộc điểm đạo thứ ba có 

thể xảy ra. Trực giác là năng lực biến hình được áp dụng. Kỹ thuật này có liên quan 

đến môn yoga ít được biết đến là Agni Yoga hay môn yoga của lửa. 

Thật thú vị khi đức DK gọi Ý Tưởng và những tư tưởng hạt giống là giống nhau. 

Vì vậy, Kỹ thuật của đấng Hằng Hữu nếu được sử dụng đúng sẽ dẫn đến cuộc 

điểm đạo thứ ba. Nhiều người trong chúng ta sẽ được điểm đạo lần hai, một 

trong những cuộc điểm đạo khó nhất nếu bạn thuộc Cung hai, bốn hoặc sáu. Sau 

đó, với kỹ thuật này, con người có mục tiêu trở thành một điểm đạo đồ bậc ba. 

Một điều khác cũng rất thú vị: trực giác được gọi là năng lực Biến hình được áp 

dụng, nó sẽ mang bạn lên trên các hình tướng và hình thể thông thường, vào 

một thế giới mới của các hình tướng và các mối quan hệ tinh vi hơn. Thế giới 

Biến hình bắt đầu trên cõi thượng trí và vượt xa hơn thế nữa. 

Agni Yoga là Pháp môn Yoga của Cung 1, được Chân sư Morya truyền dạy thông 

qua bà Helena Roerich. Tuy nhiên, các quyển sách về Agni Yoga có phong cách 

rất khác biệt so với các sách của Chân sư Tây Tạng. 

Kỹ Thuật của Ánh sáng—The Technique Of Light 

2. Kỹ thuật của Ánh Sáng. Nhờ kỹ thuật này mà thể trí được soi sáng sẽ đảm 

trách việc kiềm chế thể cảm dục hay thể tình cảm và làm tiêu tan ảo cảm. Khi 

ánh sáng tràn vào, ảo cảm sẽ tan đi. Sự giác ngộ sẽ thống trị và linh thị về thực 

tại có thể được nhận thấy. Kỹ thuật này có liên quan đến Raja Yoga và 

mục tiêu của nó là lần điểm đạo thứ hai; nó tạo ra khả năng để bước vào 

Con Đường Đệ Tử và cho phép con người “sống một cuộc sống được soi sáng bởi 

Thiên Tính”. Sự giác ngộ là khả năng chuyển hoá được áp dụng. 

Các bạn lưu ý, năng lượng Hổ Cáp không chỉ liên quan đến thể cảm xúc mà còn 

liên quan đến sức mạnh của trí tuệ, và sao Thủy có thể mang lại sự xua tan ảo 

cảm. Trong năm kỹ thuật thiền định của Raja Yoga, giai đoạn Định trí liên quan 

đến cung Sư Tử, Tham thiền là Xử Nữ, Chiêm ngưỡng là Thiên Bình, và khi bạn 

đến với Hổ Cáp thì đó là sự giác ngộ, và đó là những gì chúng ta đang nói ở đây. 

Cuộc chiến lớn chống lại ảo cảm được thực hiện thông qua sự giác ngộ, và điều 

này có nội dung mạnh mẽ của Hổ Cáp. Vì vậy, chúng ta sẽ kiểm soát thể cảm xúc 

thông qua cung năm, qua Sao Thủy, và làm tiêu tan ảo cảm. Khi ánh sáng tràn 

vào, ảo cảm tan dần, và trên một viễn cảnh lớn hơn, khi ánh sáng tuôn vào thì 

ảnh hưởng của Tà đạo sẽ giảm dần đối với hành tinh của chúng ta, điều mà hiện 

nay gần như không xảy ra. 
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Linh thị về thực tại có thể được nhận thấy. Thực tại là gì? Đối với chúng ta có nhiều 

cấp độ của thực tại. Một thực tại là linh hồn, và một thực tại khác còn cao hơn 

nữa là Tam nguyên tinh thần. 

Kỹ thuật này có liên quan đến Raja Yoga và mục tiêu của nó là lần điểm đạo thứ 

hai. Bà Alice A. Bailey với sự giúp đỡ của đức DK đã viết quyển sách về Raja Yoga 

(quyển Ánh Sáng Của Linh Hồn). Các bạn chú ý Raja Yoga và Kỹ thuật của Ánh 

sáng đưa đến cuộc điểm đạo thứ 2, còn Agni Yoga và Kỹ Thuật của đấng Hằng 

Hữu có mục tiêu là cuộc điểm đạo thứ 3. 

Ở đây,  bạn có thể trí được soi sáng và thông tuệ tinh thần là hai phẩm chất của 

cuộc điểm đạo thứ hai, trong khi bản năng trực giác là phẩm chất của cuộc điểm 

đạo thứ ba và bản năng tinh thần là phẩm chất của cuộc điểm đạo thứ nhất. Vì 

vậy, kỹ thuật này tạo ra khả năng bước vào con đường đệ tử, cho phép con người 

' sống một cuộc sống được soi sáng bởi Thiên Tính'. Sau đó, Ngài tóm tắt rằng 

"Sự giác ngộ là khả năng chuyển hoá được áp dụng".  giác ngộ là sức mạnh ứng 

dụng của biến đổi. Bạn nên lưu ý Biến hình liên quan đến tâm trí, biến đổi liên 

quan đến cơ thể cảm xúc đặc biệt phải được chinh phục ở mức độ thứ hai, và sau 

đó chuyển đổi đề cập đến bản chất vật lý etheric. 

Kỹ Thuật Điềm Nhiên 

3. Kỹ thuật Điềm nhiên. Nhờ kỹ thuật này mà maya chấm dứt; vì sự kiềm chế thể 

cảm dục đã thanh luyện được đưa vào hoạt động một cách hữu thức và đúng 

phương pháp, tạo ra sự giải phóng các năng lượng của thể dĩ thái khỏi sự kềm 

chế vật chất hay chất liệu của mãnh lực, và đưa một số lớn người bước vào Con 

Đường Dự Bị. Nơi nào có “sự điềm nhiên thiêng liêng” đối với tiếng gọi hay sự 

lôi cuốn của vật chất, thì nơi đó mới có thể có được nguồn cảm hứng. Kỹ thuật 

này liên quan đến Karma Yoga dưới hình thức thực tiễn nhất của nó, và liên 

quan đến việc sử dụng vật chất với sự vô ngã hoàn toàn. Mục tiêu của kỹ thuật 

này là đạt điểm đạo lần thứ nhất, cuộc điểm đạo cho phép con người “sống một 

cuộc sống được truyền cảm hứng bởi Thượng Đế”. Cảm hứng là năng lực truyền 

chuyển được áp dụng. 

Kỹ thuật Điềm Nhiên hay Thản Nhiên Thiêng Liêng giúp chấm dứt Maya. Đức DK 

nói chúng ta phải đạt đến sự Điềm Nhiên Thiêng Liêng nhất định với những gì 

diễn ra trong phàm ngã của chúng ta, để bất kỳ điều gì phát sinh trong thể cảm 

xúc không tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Thực hiện được điều này là một chặng 

đường dài phía trước, nhưng Ngài thực sự mong đợi điều đó ở chúng ta. Không 

có gì phát sinh ở phàm ngã có thể tạo ra một sự khác biệt nhỏ nhất trong hoạt 
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động của chúng ta, và khi đó chúng tôi đạt được sự điềm nhiên thiêng liêng, một 

sự buông xả thực tế chứ không chỉ là lý thuyết. 

Chân sư  DK có một định nghĩa khá hài hước về Maya. Ngài gọi đó là sự hỗn độn 

cảm xúc thiếu suy nghĩ (unthinking emotional mess). Khi năng lượng được kiểm 

soát, giải phóng thể dĩ thái khỏi những xung động bản năng vật chất, thì con 

người bước vào Con Đường Dự Bị. 

Đức DK cũng dùng một từ khác để nói về điều này là "don't care'— đừng để ý, 

rằng một thái độ không quan tâm nhất định sẽ đi xa trong việc giải phóng chúng 

ta khỏi sự chấp trước. Ngài yêu cầu chúng ta rèn luyện điều này. 

Pháp môn Yoga Hành động trên cõi trần có liên quan đến Karma Yoga ở hình 

thức thực tiển nhất, và việc sử dụng vật chất với sự vô kỷ hoàn toàn có nghĩa là 

chúng ta không ham muốn nó cho bản thân mình, chúng ta sử dụng nó cho mục 

đích cao cả hơn, cho Thiên Cơ thiêng liêng. 

Cảm hứng là năng lực truyền chuyển được áp dụng. Thường thì Ngài sử dụng từ 

“chuyển hoá” (transmutation), nhưng trong trường hợp này Ngài sử dụng một 

từ cũng bắt đầu bằng chữ T khác, Transmission,  năng lượng cao được truyền dẫn 

qua thể dĩ thái một cách đúng đắn và không bị trở ngại hay sai lạc bởi tất cả 

những xung động đến với chúng ta từ bản năng vật lý. 
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WEBINAR ẢO CẢM —BÀI 5 

CÁC ẢO CẢM CUNG 4 

RAY IV. <Pages 122,122> 

 

Cung 4 hiện nay chưa biểu lộ trên thế gian, và sẽ đi vào biểu hiện từ năm 2025. 

Do đó, các linh hồn cung 4 sẽ xuất hiện với số lượng ngày càng nhiều kể từ năm 

2025. 

Có nhiều điều thú vị về cung 4, và như Chân sư DK nói, nó có thể dễ dàng tạo ra 

‘một anh hùng’ hoặc một kẻ ‘vô tích sự’1. Mọi thứ luôn phức tạp, và bạn luôn làm 

nó rối tung lên như một anh hùng hoặc là một kẻ vô tích sự, một người không 

bao giờ làm tốt điều gì. Vì vậy, nó có thể đi theo một trong hai cách, nhưng người 

cung 4 tiến bộ rất nhanh. Đó có lẽ là do họ đã trải qua những va chạm, những 

ma sát lớn, và điều đó có thể cho chúng ta biết điều gì đó về cách con người có 

thể tiến bộ lên mặc dù có một sự hỗn độn lớn trên dãy mặt trăng. 

* Trích một đoạn trong quyển sách Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới nói về người 

cung 4 

"Fourth ray people are peculiarly prone to fall into glamour and thus 

to produce a condition which is one of extreme difficulty. I might 

define their problem by saying that they tend to bring their illusions 

down to the astral plane and there clothe them with glamour and 

 
1 Tamas induces love of ease and pleasure, a hatred of causing pain amounting to moral 

cowardice, indolence, procrastination, a desire to let things be, to rest, and to take no thought 

of the morrow. Rajas is fiery, impatient, ever urging to action. These contrasting forces in the 

nature make life one perpetual warfare and unrest for the fourth ray man; the friction and the 

experience gained thereby may produce very rapid evolution, but the man may as easily become 

a ne'er-do-well as a hero. 

Tamas đem lại việc ưa thích dễ dàng và niềm vui, nó căm ghét việc gây ra đau khổ, chung quy 

là tính sợ sự chống đối, lười nhác, chần chừ, thích để cho mọi việc y như cũ, để nghỉ ngơi, và để 

không lo nghĩ về ngày mai. Rajas thì nóng nảy, thiếu kiên nhẫn, luôn thôi thúc hoạt động. Các 

mãnh lực trái ngược này trong bản chất làm cho cuộc sống đầy xung đột liên tục, và sự bất ổn 

cho người cung 4; việc cọ xát và kinh nghiệm thu lượm được nhờ đó có thể tạo ra sự tiến hóa rất 

nhanh, nhưng người này có thể dễ trở thành một người vừa lười vừa vô trách nhiệm, cũng như 

một vị anh hùng. 
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have consequently [Page 224] a double problem upon their hands; 

they are faced with a unification of glamour and illusion. 

They are, however, the group of souls which will eventually reveal 

the true nature of the intuition and this will be the result of their 

illusory glamorous fight in the world of appearances. [GWP 223-224] 

Người thuộc cung bốn đặc biệt có khuynh hướng rơi vào ảo cảm và 

như vậy tạo ra một tình trạng cực kỳ khó khăn. Tôi có thể định 

nghĩa vấn đề của họ bằng cách nói rằng họ có khuynh hướng đưa 

các ảo tưởng của họ xuống cõi cảm dục và bao phủ các ảo tưởng này 

bằng ảo cảm, và hậu quả là sự khó khăn tăng gấp đôi; họ đối phó với 

sự kết hợp của ảo cảm và ảo tưởng.  

Tuy nhiên, họ là nhóm các linh hồn mà sau rốt sẽ khai mở bản chất 

đích thực của trực giác và đây sẽ là kết quả của trận chiến ảo tưởng 

− ảo cảm của họ trong thế giới sắc tướng. 

Thầy Hiệu Trưởng cũng cho một ví dụ về câu nói trên, ‘người cung 4 có khuynh 

hướng đưa các ảo tưởng của họ xuống cõi cảm dục và bao phủ các ảo tưởng 

này bằng ảo cảm, và hậu quả là sự khó khăn tăng gấp đôi; họ đối phó với sự kết 

hợp của ảo cảm và ảo tưởng’: 

Tôi có thể đưa ra một ví dụ về sự kết hợp của ảo tưởng và ảo cảm đối với người 

cung 4 vì bản thân tôi cũng có rất nhiều tính chất của cung 4. Tôi sẽ lấy một ví 

dụ ở cấp quốc gia, là nước Đức. Họ có một lý thuyết phức tạp về sự siêu việt của 

chủng tộc Aryan, phụ chủng thứ năm của giống dân chánh thứ 5. Điều này 

không toàn diện và bị méo mó. Nó chỉ tập trung vào một phần của chân lý, và 

họ đã mang nó xuống, và vốn là một quốc gia có phàm ngã Song Ngư, họ khoác 

cho ý tưởng về sự siêu việt của phụ chủng thứ năm với cảm xúc, với sự sùng bái 

lạ thường, và mọi người sẽ bị cuốn đi bởi tầm nhìn về sự siêu việt của họ, tạo ra 

một tình huống ảo cảm không thể cưỡng lại được. Vì vậy, một ý tưởng trên cõi 

trí có thể tốt hoặc có thể nguy hiểm, nhưng nếu nó khoác vào một thể cảm dục 

và đó lại là một ý tưởng xấu, một ý tưởng chia rẻ, một ý tưởng độc đoán, khi đó 

bạn có một tình huống thực sự khó khăn, một sự pha trộn giữa tư tưởng cứng 

đầu và sự nhiệt thành cực độ. Bạn sẽ thấy điều này trong một số tổ chức tôn giáo 

ngày nay, họ được dạy, trong trí cụ thể của họ, rằng họ là ưu việt, và khi tư tưởng 

này đi xuống cõi cảm dục, nó khoác thêm lòng sùng bái nhiệt thành, và khi đó 

đó là một kết hợp của ảo tưởng và ảo cảm. Bất kỳ ai cũng có khả năng làm điều 

đó, nhưng người cung 4 nhiều hơn các cung khác, đặc biệt khi cung 6 kết hợp 

với nó. Trong số các quốc gia thuộc Khối Trục, Đức có cung 1 và 4, Nhật Bản có 
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cung bốn và sáu, Ý cung sáu và bốn. Ghép bốn và sáu lại với nhau, bạn đã có một 

tình huống thực sự. 

Duy trì sự chỉnh hợp 

Tôi muốn nói rằng rất nhiều người trong chúng ta thường đánh mất sự chỉnh 

hợp. Chỉnh hợp là cái giúp chúng ta giữ liên lạc với thế giới cao hơn, và chúng ta 

đánh mất nó. Chúng ta chỉ đi vào các phản ứng cảm xúc hoặc các chỉ trích tinh 

thần, chúng ta mất đi sự tiếp xúc mà đáng lẽ chúng ta nên giữ ở một điểm trụ, 

với ý chí tập trung vào, và đó là định nghĩa của điểm trụ. Vì vậy, tôi muốn nói 

rằng, chúng ta hãy tập luyện duy trì sự chỉnh hợp, vì bạn rất dễ dàng đánh mất 

nó khi bị kích động, một cái gì đó khiến bạn rời khỏi nó. Đột nhiên, bạn nói 

những điều mà bạn biết không nên nói, và tất cả đều được ghi vào thói quen của 

chúng ta. Nhưng nếu cái trí giữ ở một điểm trụ, có thể duy trì sự chỉnh hợp, thì 

chúng ta có thể duy trì năng lượng. Chúng ta sẽ không buông bỏ điểm trụ của 

mình để chỉ đạt hiệu quả khoảng 60%. Chúng ta phải tập hợp tất cả những điểm 

trụ nhỏ bé này vào một điểm trụ chủ yếu trên cõi trí được chiếu sáng bởi linh 

hồn và giữ ở đó. Tôi đôi khi chệch hướng, có lẽ bạn cũng vậy, và đó là lý do tại 

sao tôi nói điều này.  

 

1. Ảo cảm về sự hài hòa, nhắm vào tiện nghi cá nhân và sự thỏa mãn cá 

nhân—The glamour of harmony, aiming at personal comfort and 

satisfaction. 

[Again, the welfare of the personality really comes first and one's harmonizing 

skills are applied are aimed at satisfying the glamored one's desires. The 

harmony promoted does not serve a higher than personal purpose.] 

Một lần nữa, phúc lợi của phàm ngã thực sự được xếp đứng đầu, ưu tiên trước 

nhất, các kỹ năng hòa hợp của một người được áp dụng nhằm mục đích thỏa 

mãn những ham muốn của riêng người bị ảo cảm. Sự hài hòa được thúc đẩy 

không phục vụ cho mục đích cao hơn mục đích cá nhân. 

Điều này khá rõ ràng. Chúng ta tập trung vào phàm ngã, hoặc phàm ngã của 

chúng ta là ưu tiên. Chúng ta sử dụng các kỹ năng hài hòa để giữ mình trong 

khu vực thoải mái và thực hiện những ham muốn của riêng mình. Việc yêu mến 

sự hài hòa của chúng ta không phục vụ cho mục đích cao cả, mà chỉ vì sự thoải 

mái của riêng chúng ta. Liên hợp quốc là một tổ chức tính chất cung 4. Có một 
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số Linh hồn cung 4 hoạt động tại Liên Hợp Quốc, và mục tiêu của họ được cho là 

trên bình diện cao hơn, bình diện thế giới. 

 

2. Ảo cảm về chiến tranh—The glamour of war. 

[There is a thrill of combat, but it is instinctual. There is a will to prevail over 

others instead of seeing them as part of a greater whole. 'I fight therefore I am'! 

Có một sự vui sướng vì chiến đấu, nhưng đó là bản năng. Có một ý chí để thắng 

những người khác thay vì xem họ là một phần của một tổng thể lớn hơn. ‘Tôi 

chiến đấu, vì vậy tôi tồn tại’! 

Có sự hồi hộp vui sướng vì chiến đấu, nhưng điều đó là bản năng. Và cũng có ý 

chí để thắng người khác thay vì xem họ là một phần của một tổng thể lớn hơn. 

Ở đây, tôi thường hay đùa với người cung 4, “Tôi chiến đấu, vì vậy tôi tồn tại”. Nó 

cũng giống như câu nói, “Tôi tư duy, do đó tôi tồn tại”. Nếu bạn đã từng ở một 

quán bar Ailen (và tôi đã ở đó nhiều năm), thì truyền thống của một 

Donnybrook tốt nghĩa là tình yêu chiến đấu. Không có bất kỳ sự khác biệt 

nàotrong việc bạn chiến đấu với ai, miễn là bạn có thể chiến đấu. Bạn có thể thấy 

những người đó trong phim ảnh. 

 

3. Ảo cảm về sự xung đột, với mục đích lập lại công chính và hòa bình—

The glamour of conflict, with the objective of imposing righteousness 

and peace. 

[The ends do not justify the means. The preferred method of conflict is still 

indulged when there are probably much better ways of reaching peace. The love 

of fighting comes first. The attempt to impose righteousness and peace actually 

causes still more conflict. And so was Alexander the Great (a very fourth ray 

character) victim of this type of glamour? 

Mục đích không biện minh cho phương tiện. Vẫn chuộng phương pháp được ưa 

thích là xung đột khi lẽ ra còn nhiều cách tốt hơn để đạt được hòa bình. Tình yêu 

chiến đấu đến trước. Nỗ lực áp đặt sự công bằng và hòa bình thực sự còn gây ra 

nhiều xung đột hơn. Và như thế, Alexander Đại đế (một nhân vật có tính chất 

cung 4) là nạn nhân của loại ảo cảm này? 
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Tôi muốn hòa bình, nhưng trước hết tôi phải chiến đấu với bạn, vì vậy mục đích 

không biện minh cho phương tiện. Và phương pháp xung đột được ưa chuộng 

được coi là phương diện thấp của cung 4, và có lẽ có nhiều cách tốt hơn để đạt 

được hòa bình, nhưng ở đây trước tiên hãy chiến đấu và sau đó làm hòa. Tình 

yêu chiến tranh đến trước, nỗ lực áp đặt sự công bình và hòa bình sau đó thực 

sự gây ra nhiều xung đột. Tôi nghĩ Alexander Đại đế là một ví dụ tuyệt vời về ảo 

cảm này. Napoleon cũng thế, và tôi tự hỏi liệu hai người này có phải cùng là một 

thực thể hay không? Alexander có phàm ngã cung 4, điều đó chắc chắn. Ông 

cũng có linh hồn Cung 1. Điều thú vị là đầu tiên ông không làm theo cách ngược 

lại. Ông chinh phục mọi người và sau đó ông sẽ tiếp thu họ, chấp nhận cách của 

họ và tạo ra sự hòa hợp với họ sau cuộc chinh phục. Vì vậy, sau khi chinh phục 

Ba Tư, ông bắt đầu trở nên một người Ba Tư, hợp nhất và hòa quyện với họ vì lợi 

ích của một kiểu hòa hợp, tất nhiên ông là người cai trị. 

 

4. Ảo cảm đối với nhận thức mơ hồ về nghệ thuật —The glamour of 

vague artistic perception.  

[This often accompanies the inability to see really clearly and factually. It goes 

nowhere in the attempt to work realistically with the world as it is. It prevents 

one from being really effective in the representation of Hierarchy. 

Điều này thường đi kèm với việc không thể thực sự nhìn thấy một cách rõ ràng 

và thực tế. Nó không đi đến đâu trong nỗ lực làm việc thực tế với thế giới như 

vốn có. Nó ngăn người ta thực sự hiệu quả trong việc thể hiện Thánh đoàn. 

Bạn có thể thấy thực tại rõ ràng, thực tế? Làm thế nào để bạn nhìn thấy nó? Bạn 

có thể làm việc với thế giới một cách thực tế như nó là hay bạn luôn ở trong thế 

giới mơ ước để tìm kiếm một loại vẻ đẹp nào đó và không thể đối phó thực tế 

hoặc thực sự hiệu quả trong thế giới hàng ngày, cố gắng thể hiện Thánh đoàn 

theo cách đó. Có lẽ một số người trong chúng ta sẽ đáp ứng với những điều này, 

và tôi cũng phần nào đáp ứng với điều đó. 
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5. Ảo cảm về nhận thức bằng thông linh thay vì bằng trực giác—The 

glamour of psychic perception instead of intuition. 

[The many images to which the fourth ray type is prone do not align with or 

lead to accessing the intuition. One remains caught in the images on their own 

level instead of seeing the Whole, which intuition reveals. 

Có nhiều hình ảnh mà người cung 4 có khuynh hướng nghiêng về thì không phù 

hợp hoặc dẫn đến việc đạt đến trực giác. Họ vẫn bị cuốn vào những hình ảnh ở 

cấp độ của họ thay vì nhìn thấy cái Toàn Thể mà trực giác tiết lộ. 

Điều này khá rõ ràng. Chúng ta có xu hướng đi vào cõi cảm dục, và chúng ta 

quan tâm đến cõi đó đến nỗi nó thực sự cách ly chúng ta khỏi cõi trực giác. 

Nhưng thông linh không phải là trực giác. Có một số trạng thái cảm xúc cần một 

loại biểu tượng nhất định có thể tiết lộ điều gì đó ở cấp độ trực giác, nhưng cấp 

độ trực giác thực sự là một mức độ khá vô hình sắc, và rất nhiều người bị cuốn 

vào những gì Chân sư DK gọi là ảo cảnh (phantasmagoria), những hình thể luôn 

thay đổi và nó chỉ làm mờ đi ánh sáng của thực tại và lý trí thuần khiết. 

 

6. Ảo cảm về nhận thức âm nhạc—The glamour of musical perception.  

[It is sometimes said that in the higher worlds one can be led astray by beauty 

(musical beauty) and never reach one's goal. One must pass the Sirens2 and 

Gandharvas3. Here one is on one's own world and ignores the realities of life. 

The love of beauty for its own sake, can sometimes lead away from realism and 

practicality. 

[Người ta nói rằng, đôi khi ở những cõi giới cao hơn ta có thể bị mê hoặc bởi vẻ 

đẹp (vẻ đẹp âm nhạc) và không bao giờ đạt đến mục tiêu của mình. Ta phải vượt 

qua các Sirens và ‘Càn Thát Bà’ (Gandharvas). Ở đây, con người ở trong thế giới 

 
2 Tiên chim, (tiếng Anh: Siren) là những nhân vật trong thần thoại Hy Lạp, họ là những sinh vật 

nửa người nửa chim và nguy hiểm vì có vẻ đẹp thu hút các thủy thủ cùng với âm nhạc du dương 

và giọng nói mê hoặc của mình để làm những người thủy thủ này say đắm từ đó mất cảnh giác, 

làm đắm tàu, và phải trôi dạt trên bờ biển lạc vào những hòn đảo của họ. Tiên chim thực sự được 

mô tả là những sinh vật có vẻ đẹp quyến rũ như báu vật và năng lực rộng lớn như biển khơi. 

Giọng hát của họ khiến cho các thủy thủ gặp nạn. Cũng có khi những cơn sóng mang giọng hát 

của họ tới các con tàu để dự báo về những hiện tượng thời tiết xấu sắp diễn ra. 
3 CÀN THÁT BÀ; S. Gandharva. 

Theo huyền thoại Ấn Độ, Càn Thát Bà là vị thần thường xuyên theo hầu vua loài trời là Đế Thích 

(Indra) để tấu nhạc. Một tên khác là Hương thần. Vì thần này nuôi mình bằng mùi hương và 

thân hình tỏa ra hương cho nên goi là Hương thần hay Hương ấm thần. 
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của riêng mình và bỏ qua thực tế của cuộc sống. ‘Yêu cái đẹp chỉ vì cái đẹp’ đôi 

khi có thể dẫn đến xa rời hiện thực và thực tế. 

Có rất nhiều ảo cảm và Chân sư DK chỉ chỉ cho chúng ta một số. Ảo cảm này nói 

rằng trong những cõi giới cao siêu hơn khi bạn tiến vào thực tại, bạn có thể bị 

lạc hướng bởi vẻ đẹp, trong trường hợp này là vẻ đẹp của âm nhạc, và không bao 

giờ đạt được mục tiêu của bạn. Đây là câu chuyện về các Tiên Chim (Sirens) và 

Gandharvas. Họ có một vẻ đẹp tuyệt vời ở đâu đó dọc con đường tâm linh, và 

bạn bị họ giam cầm và mê hoặc bởi thứ âm nhạc thường xuyên diễn ra trong 

đầu, và cứ thế nó dẫn đến một cuộc sống không thực tế, hoặc đôi khi nó có thể 

dẫn đến sự mặc khải vĩ đại cho Nhân loại như trong trường hợp của Mozart hay 

Beethoven. Họ bỏ qua thực tế của cuộc sống. Họ sống trong thế giới mỹ lệ của 

riêng mình, không thể thực tế về mọi thứ.  

Có một câu chuyện về Beethoven ở đây. Beethoven là một ví dụ nổi bật của phàm 

ngã cung 1 ở trong một linh hồn cung 4. Beethoben là người thoát li thế giới thực 

và các chi tiết thực tế, mặc dù người ta nói rằng ông rất tỉ mỉ, chi li đến mức đếm 

đúng 60 hạt cà phê mỗi sáng để pha và uống. Dù ông tỉ mỉ về mặt đó, nhưng ông 

luôn mặc cùng một bộ quần áo vào mọi lúc, đổ thức ăn lên khắp các bản thảo 

của mình. Người ta nói rằng bạn bè của ông phải lấy trộm bộ quần áo của ông vì 

ông luôn mặc chúng cho đến khi chúng tơi tả, và có lẽ là rất khủng khiếp! 

 

7. Ảo cảm về các cặp đối nghịch theo ý nghĩa cao—The glamour of the 

pairs of opposites, in the higher sense. 

 [Caught in and almost enjoying the conflict between the soul and personality. 

This means enjoying the conflict, in which one pictures oneself as the warrior, 

more than the possible resolution of the conflict. This would mean a forgetting 

that conflict is meant to lead to harmony, resolution and peace. Constant 

struggle without moving towards resolution.... 

Mắc kẹt trong cuộc xung đột giữa linh hồn và phàm ngã và gần như thích thú về 

điều đó. Điều này có nghĩa là thích thú cuộc xung đột, trong đó người ta hình 

dung mình là chiến binh, nhiều hơn việc có thể giải quyết cuộc xung đột. Nó có 

nghĩa quên rằng xung đột nhằm dẫn đến sự hòa hợp, giải quyết và hòa bình. Đấu 

tranh liên tục mà không tiến tới giải quyết .... 

Chúng ta bị cuốn vào một cuộc xung đột giữa phàm ngã và linh hồn. Rất nhiều 

người trong lĩnh vực của chúng ta nói rằng, “linh hồn tôi đang chiến đấu với 

phàm ngã”, đó là phàm ngã của tôi, còn đây là linh hồn của tôi, và họ luôn bị 
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cuốn vào cuộc xung đột, nghĩ rằng mình là chiến binh. Họ yêu thích cuộc chiến 

hơn là khả năng có thể để giải quyết cuộc xung đột, và họ quên rằng xung đột 

dẫn đến sự hài hòa, dẫn đến giải quyết và hòa bình. Vì vậy, luôn luôn là cuộc đấu 

tranh không ngừng giữa những xung lực cao và những xung động thấp: bên vai 

trái của bạn là ác quỷ và bên vai phải là thiên thần, và bạn luôn bị cuốn vào cuộc 

đấu tranh của hai bên.  
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WEBINAR ẢO CẢM — BÀI 6 

CÁC ẢO CẢM CỦA CUNG 5 

<Pages 122,123> 

1. Ảo cảm về vật chất hay quá chú trọng vào sắc tướng—The glamour 

of materiality, or over-emphasis of form. 

[Naturally, this ignores the greater part of life. Again we find the glamored one 

overemphasizing the importance of the part over the value of the whole, of 

which  

Đây là khi cung 5 bắt đầu được sử dụng. Bạn hãy nhớ rằng cung 5 cũng là cung 

của Thái dương Thiên Thần, cung của Thiên thần của Đấng Hằng Hữu, và nó có 

thể được sử dụng cho những gì rất cao và đẹp. Do đó, ảo cảm này tập trung vào 

các giác quan và có tính chất rất ‘sao Hỏa’. Sao Hỏa là một hành tinh cung 5, liên 

quan đến các hoạt động ghi nhận của não bộ và vật chất hóa của khoa học. Sao 

Thiên Vương liên quan đến việc biến khoa học thành khoa học bí truyền, nhưng 

sao Hỏa cụ thể hóa nhận thức của chúng ta. Vì vậy, ảo cảm vật chất là chú trọng 

quá mức vào hình tướng và bỏ qua phần lớn hơn của cuộc sống. Chúng ta nhấn 

mạnh tầm quan trọng của một phần so với giá trị của toàn bộ, và đó là một 

trong những vấn đề lớn của ảo cảm. Nếu bạn chỉ nhấn mạnh một điểm mà 

không nhìn thấy toàn bộ, bạn sẽ phóng đại tầm quan trọng của điểm đó, và đó 

là ảo cảm. Đó là sự phóng đại và giảm thiểu. 

Cách để đối phó với điều này là thông qua Thiên Bình, dấu hiệu mà trong đó sao 

Hỏa bị tù. Sao Hỏa bị suy yếu trong dấu hiệu Thiên Bình và Thiên Bình giúp bạn 

nhìn mọi thứ theo đúng tỷ lệ. 

Các loại người cung 5 liên quan sâu sắc đến chủ nghĩa duy vật, trong nhận thức 

duy vật, ‘những gì bạn thấy là những gì bạn nhận được’, và họ không phát triển 

các giác quan cao hơn. Tất nhiên, sau này họ sẽ làm, và khi họ phát triển các giác 

quan cao hơn đó thì sự hữu ích sẽ đến. Một ví dụ là hai nhà Thông Thiên Học 

Annie Besant và C. W. Leadbeater đã cho chúng ta rất nhiều đánh giá khoa học 

thú vị về thế giới ẩn tàng, và họ đã sử dụng cung năm. Tôi nghĩ rằng mỗi người 

đều có một thể trí cung năm mặc dù ông C.W. Leadbeater cực kỳ thiên về thông 

linh và có năng lực thực sự. Các vị đã sử dụng cung năm của mình để làm rõ thực 

tế của các chiều đo cao hơn. Rõ ràng, họ không bị mắc kẹt trong ảo cảm như 

những người có tâm thức cảm xúc dày đặc vật chất. Cung 5 là một cung tuyệt 

vời nhưng nó phải được thăng hoa và áp dụng cho các thế giới cao hơn, và thực 
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sự nó đã nằm trong trường hợp của khá nhiều người. Chân sư DK đã nói với 

chúng ta rằng loại người cung năm là nhà huyền bí học thực sự, do đó, sự mặc 

khải mang tính chất huyền linh học hơn là thần bí. 

2. Ảo cảm của trí tuệ—The glamour of the intellect. 

 [Intellect is important but only a part. Other instruments and vehicles of 

apprehension are discounted and ignored. The result is partial vision and the 

inability to approach life in terms of its reality. 

Trí tuệ là một yếu tố quan trọng, rất quan trọng, nhưng cũng có những công cụ 

và phương tiện khác để hiểu biết như cảm xúc, trực giác. Có nhiều thứ khác 

ngoài trí tuệ để thấu hiểu thực tại. Do đó, những gì mà dạng người trí thức nói, 

và mọi người gần đây đã nói rất nhiều, cái mà họ gọi là trí tuệ cảm xúc đều vô 

nghĩa. Diễn giải theo thuật ngữ huyền linh học, chúng ta có thể nói trí tuệ cảm 

xúc là tác động của linh hồn khi nó hoạt động thông qua thể cảm dục, để giúp nó 

nhạy cảm với trạng thái bất hòa hoặc thống nhất chung quanh một người. Do 

đó, có nhiều cách để trở nên thông minh và trí tuệ chỉ là một trong số đó. 

Một lần nữa, bạn chỉ có tầm nhìn phiến diện và không có khả năng tiếp cận cuộc 

sống về mặt thực tế đầy đủ của nó. Điều đó không có nghĩa là chúng ta đánh giá 

thấp trí tuệ. Chân sư DK đã sử dụng trí tuệ một cách tuyệt vời để tiết lộ cho 

chúng ta mọi thứ, nhưng nếu chúng ta bỏ qua mọi thứ khác thì đó là ảo cảm. 

3. Ảo cảm về kiến thức và về định nghĩa—The glamour of knowledge 

and of definition. [46:17] 

[Reality cannot be defined in narrow mental terms. The true nature and value 

of what is observed is missing. 

Bạn không thể giới hạn thực tại vào những thuật ngữ trí tuệ hạn hẹp. Nó có thể 

giúp làm sáng tỏ nhưng không phải là toàn bộ. Đó là thực đơn chứ không phải 

bữa ăn, là bản đồ chứ không phải địa hình thực tế. Do đó, bản chất thực sự và 

giá trị của những gì được quan sát bị bỏ qua. Tôi đã có thể thấy rằng tôi rơi vào 

cả hai điều này. Tôi thích định nghĩa mọi thứ có thể trong cuốn sách của mình 

Sự Vô Hạn Của Bản Ngã (Infinitization of Selfhood). Tôi dành một phần 250 

trang trong quyển sách không có gì ngoài định nghĩa! Do vậy, tôi đoán tôi đã 

vướng vào ảo cảm của tri thức và định nghĩa. 
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4. Ảo cảm về hình tướng che giấu thực tại—The glamour of the form 

which hides reality. 

[This glamor is fundamental to this ray type. Concentration is upon the form 

and the consciousness is blind to the other elements involved. There is what we 

might call the "exclusion of the real". 

Ảo cảm của hình tướng che giấu thực tại. Đây là ảo cảm cơ bản của cung này. Họ 

tập trung vào hình tướng và tâm thức bị mù với các yếu tố khác. Tôi gọi ảo cảm 

này là “sự loại trừ thực tại”. Nếu bạn đi đến các kỹ thuật tích hợp của cung năm 

trong quyển Tâm Lý Học Nội Môn II, có một số điều tuyệt vời ở đó. 

The Word goes forth from soul to form:  'Behind that form, I am.  Know Me.  Cherish 

and know and understand the nature of the veils of life, but know as well the One 

Who lives.  Know Me.  Let not the forms of nature, their processes and powers 

prevent thy searching for the Mystery which brought the mysteries to thee.  Know 

well the form, but leave it joyously and search for Me. 

Lời của linh hồn nói với hình sắc: 'Đằng sau hình tướng đó, ta hiện hữu. Hãy biết 

Ta. Hãy yêu mến, biết và hiểu bản chất của bức màn che sự sống, nhưng cũng hãy 

biết Đấng đang sống. Hãy biết ta. Đừng để các hình tướng tự nhiên, các quá trình 

và sức mạnh của chúng ngăn cản việc ngươi tìm kiếm Cái Bí ẩn đã mang lại cho 

ngươi những huyền nhiệm. Biết rõ hình sắc, nhưng hãy để nó vui vẻ và hãy tìm 

kiếm Ta. 

'Detach thy thought from form and find Me waiting underneath the veils, the 

many-sided shapes, the glamours and the thoughtforms which hide my real Self.  

Be not deceived.  Find Me.  Know Me.  Then use the forms which then will neither 

veil nor hide the Self, but will permit the nature of that Self to penetrate the veils 

of life, revealing all the radiance of God, His power and magnetism; revealing all 

there is of form, of life, of beauty and usefulness.  The mind reveals the One.  The 

mind can blend and fuse the form and life.  Thou art the One.  Thou art the form.  

Thou art the mind. Know this.'" 

'Hãy tách suy nghĩ của ngươi ra khỏi hình sắc và tìm thấy ta đang chờ đợi bên dưới 

tấm màn che, những hình dạng nhiều mặt, những ảo cảm và những suy nghĩ che 

giấu Con người thật của ta. Đừng để bị lừa dối. Hãy Tìm ta. Hãy biết ta. Sau đó, sử 

dụng các hình tướng mà khi đó sẽ không che giấu hay che đậy Bản Ngã, mà cho 

phép bản chất của Bản Ngã đó thâm nhập vào các bức màn che của sự sống, cho 

thấy tất cả sự rạng rỡ của Thượng đế, Sức mạnh và từ tính của Ngài; tiết lộ ở đó tất 

cả những hình thức, sự sống, vẻ đẹp và sự hữu ích. Cái trí tiết lộ Đấng Duy Nhất. Cái 

trí có thể pha trộn và hợp nhất hình thức và cuộc sống. Ngươi là Đấng Duy nhất. 

Ngươi là hình tướng. Ngươi là trí tuệ. Hãy biết điều này. '" 
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Đó là một chương tuyệt vời nói về các vấn đề của cung năm trong Tâm Lý Học 

Bí Truyền quyển II. Phải mất một thời gian dài trước khi người cung năm sẵn 

sàng ‘bỏ lại nỗi ám ảnh với hình tướng’ phía sau. Tôi thực sự có thể gọi đó là sự ám 

ảnh với hình tướng, và đó là chính xác. Vì vậy, ảo cảm của hình tướng che giấu 

thực tại và thực tại là CÁI TÔI lớn đang nói trong kỹ thuật tích hợp đó. 

5. Ảo cảm về sự đảm bảo dựa vào quan điểm hẹp hòi—The glamour of 

assurance, based on a narrow point of view. 

[This might be said of many glamors related to the many rays. One sees only the 

part, values only the part, and is convinced that only the part seen is of 

importance. Because of the concrete mind, there is failure to see things as they 

really are. 

Hai cung có khả năng cho quan điểm hẹp hòi nhất khi chúng chưa được rèn 

luyện và tâm linh hóa là cung 5 và cung 6, và khi bạn kết hợp hai cung này với 

nhau, bạn thực sự sẽ có tất cả các hình thức thái quá thần học và các loại giáo 

điều. Tôi chỉ nhìn vào một điều, thế nhưng tôi hoàn toàn chắc chắn về những gì 

tôi biết. Thực tế là tôi đang bỏ qua rất nhiều thứ. Lại lần nữa, tôi chỉ nhìn thấy 

một thành phần, tôi chỉ đánh giá một phần và tôi chỉ tin rằng tất cả mọi thứ đó 

đều ở đó. Khi mọi người nói với bạn rằng tất cả đều ở đó, thì bạn biết chắc rằng 

họ đang khép lại một phần lớn hơn của cuộc sống, nghĩa là họ đang phóng đại 

hoặc giảm thiểu—phóng đại phần bé nhỏ của họ và giảm thiểu tất cả những gì 

còn lại— và đó là sự biến dạng và ảo cảm. Trí cụ thể là quan trọng nhưng nó 

không nhìn thấy nhiều thứ như chúng thực sự là, và đây là một ảo cảm 

thường xảy ra. 

6. Ảo cảm về sự tổ chức—The glamour of organisation. 

[One would think this glamor should belong to the seventh ray type, and indeed 

it probably does as well. The lines between things are perceived in a manner 

hard and fast.Arrangements and classifications are made on the basis of these 

perceived demarcations. The factor of fusing and blending, so necessary to see 

what reality is, is missing in the early days. 

Tôi muốn gọi đây là Ảo Cảm của Phân Loại. Nếu bạn nghiên cứu sinh học hoặc 

thực vật học, bạn sẽ thấy rằng tất cả các loài thực vật và động vật khác nhau 

được phân loại tỉ mỉ vào các chủng loại của chúng vv., và đây là một xu hướng 

của cung năm. Bạn muốn giữ tất cả các ranh giới nhận thức của bạn trong trật 

tự, thứ tự. Nó rất hữu ích để điều hướng trong cuộc sống hàng ngày, nhưng về 
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cơ bản nó là một sự phi thực tế ảo tưởng. Cái yếu tố hòa nhập và pha trộn rất cần 

thiết để xem thực tại như nó là bị thiếu mất trong buổi đầu của cung năm. 

 

7. Ảo cảm về cái bề ngoài che giấu cái bên trong —The glamour of the 

outer, which hides the inner. 

[Here is a special kind of blindness characteristic of the fifth ray approach. 

Partial vision and overvaluation of that partial vision will always lead to 

glamor. 

Đây là một loại mù quáng đặc biệt đặc trưng cho cách tiếp cận của cung 5. Tầm 

nhìn một phần và đánh giá quá cao tầm nhìn một phần đó sẽ luôn dẫn đến ảo 

cảm. 

Các cung của yếu tố chiêm tinh học có tầm quan trọng ngang bằng với 

các Cung của bản thể.  

Tôi không nghĩ rằng tôi có nhiều cung 5 trong kiếp sống này, nhưng có lẽ tôi 

đang rèn luyện nó, và tôi cũng biết rằng nó là một cung di sản và cũng từ các yếu 

tố chiêm tinh. Nếu bạn đọc quyển Vận Mệnh của Các Quốc Gia, bạn sẽ thấy rằng 

khi Chân sư DK phân tích các quốc gia, các Cung của các dấu hiệu hoàng đạo 

của quốc gia đó cũng sẽ có giá trị gần tương đương với các Cung trong biểu đồ 

cung. Bạn hãy nghĩ về điều đó trong một lúc. Bạn có các Cung trong biểu đồ 

cung—cung linh hồn, cung phàm ngã của quốc gia—, và sau đó bạn có lá số 

chiêm tinh của chúng, lá số chiêm tinh mang đến những cung khác và những 

cung này cũng rất quan trọng. Vì vậy, khi bạn nhìn vào biểu đồ chiêm tinh của 

chính mình, không chỉ Cung của Biểu đồ Cung của bạn quan trọng thôi, mà là 

Cung của các yếu tố chiêm tinh có mặt đó. Đây không phải là trường hợp của 

riêng tôi. Biểu đồ chiêm tinh của tôi cho thấy rất nhiều ảnh hưởng cung năm. 

Bạn có thể tự làm điều này khi bạn phân tích cấu trúc cung của bạn và điều này 

sẽ thật thú vị. 

Sự khác nhau giữa Ảo Tưởng và Ảo Cảm—Differences between 

Illusions and Glamours 

Có bảy loại ảo tưởng khác nhau mà chúng ta sẽ nghiên cứu chúng. Về cơ bản, 

chúng dựa trên sự phân mảnh hay chia cắt. Nói cách khác, thế giới là một sự 

thống nhất liền mạch, nhưng ảo tưởng—phần lớn được kết nối với cung năm—

chia mọi thứ ra thành nhiều phần, và bạn không thấy sự đồng nhất của chúng. 
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Trực giác cho thấy sự đồng nhất của mọi thứ, nhưng Ảo cảm là sự biến dạng và 

như làn sương mù. Mọi người có thể rất rõ ràng trong suy nghĩ về ảo tưởng của 

họ. Họ có thể có một cái trí rõ ràng hoàn toàn dưới sự khống chế của ảo tưởng. 

Nhưng trong ảo cảm có một sự không rõ ràng, mơ hồ và khao khát cảm xúc về 

những điều không thực tế. Vì vậy, nói chung, mặc dù cả hai khá hòa hợp với 

nhau trong cái mà chúng ta gọi là Kamas-Manas của người tư duy trung bình, 

ảo cảm liên quan nhiều hơn đến trạng thái cảm xúc, cường điệu hóa mọi thứ 

hoặc giảm thiểu chúng do ham muốn. Ảo tưởng thì nhiều hơn việc chỉ đơn giản 

là nhận thức không chính xác về sự đồng nhất của sự vật và các mối quan hệ 

đúng đắn của chúng. Đôi khi tôi sử dụng một hình ảnh để mô tả ảo tưởng. Có 

thể một số bạn đã nghiên cứu về sinh học, và bạn đã nghiên cứu về loài côn 

trùng, hoặc cụ thể hơn là châu chấu, bạn nhận thấy rằng mắt của châu chấu 

không tròn. Nó được tạo thành từ nhiều bộ phận hình học nhỏ bé tách rời nhau, 

được gọi là mắt kép hay đại loại như thế. Đó là một con mắt bị phân mảnh, phân 

chia tầm nhìn thành nhiều phần và mảnh nhỏ. Khi con người chúng ta học cách 

có con mắt tròn đầy, không phân mảnh, chúng ta sẽ thấy thế giới là một thứ gì 

thống nhất thay vì chia cắt thành nhiều phần, và những phần không thực sự 

tách biệt với nhau. Tôi nghĩ đó là nền tảng của ảo tưởng, ít nhất là đối với tôi tại 

thời điểm này. Chân sư DK định nghĩa nó theo những cách rất thực tế và chúng 

ta sẽ đi vào đó. Có bảy loại ảo tưởng khác nhau, nhưng trước tiên chúng ta sẽ 

xem xét ảo cảm một chút vì đó là vấn đề chính của chúng ta. Chúng ta sống trên 

một hành tinh không kiểm soát thể cảm dục, và chúng ta cũng không kiểm soát 

được thể cảm dục của chúng ta. Chúng ta phải đối phó với điều đó trước và sau 

đó mới thực sự làm rõ lĩnh vực trí tuệ. Những gì tôi sẽ làm là đi vào cuốn sách, 

và nếu bạn thực sự quan tâm đến, hãy đi đến phần ảo tưởng và đọc 7 loại ảo 

tưởng mà Chân sư DK nói. 

Chân sư DK nói với chúng ta rằng có lẽ chỉ là ảo tưởng để quá tách biệt ảo cảm ra 

khỏi ảo tưởng, bởi vì chúng xen kẽ và tương tác lẫn nhau, đặc biệt là khi chúng 

ta có một trí-cảm (kama-manas), cái mà chúng ta dường như có vào lúc này. 

Bạn hoàn toàn đúng khi cho rằng đây là một cung gắn nhiều hơn với sự phân 

mảnh, ảo tưởng. Nhưng mọi người cứng nhắc, cuồng tín, khao khát giữ những 

quan điểm của họ, và khi làm điều đó, họ đã củng cố ảo tưởng bằng sự ham 

muốn, và thực sự nhìn thấy một thế giới bị bóp méo. Họ bám chắt vào cái nhìn 

lệch lạc của họ về thế giới. Bám chấp là một vấn đề lớn đối với ảo cảm. Bạn có thể 

có rất nhiều suy nghĩ và không bám chấp vào chúng, bạn chỉ có suy nghĩ. Nhưng 

khi ảo cảm dây vào, bạn dính chặt với tầm nhìn cụ thể của bạn về thực tại và nó 

tạo ra một sự nhầm lẫn lớn trong cách bạn đối phó với cuộc sống của bạn. 
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Sao Kim và cung 5—Venus and Fifth Ray 

Theo quan điểm của tôi, cung năm là cung linh hồn của Sao Kim, và nói chung, 

chức năng của Sao Kim là một giải pháp cho vấn đề này. Chân sư DK đã không 

cho chúng ta biết tất cả các cung của tất cả các hành tinh. Về cơ bản, Ngài chỉ 

cho chúng ta biết cung linh hồn của các hành tinh thiêng liêng và cung phàm 

ngã của các hành tinh không thiêng liêng, nhưng nếu nghiên cứu kỹ vấn đề này, 

người ta có thể thấy rằng Ngài đã ám chỉ ngay cả cung Chân thần của một số 

hành tinh. Vì vậy, về cơ bản, sao Kim tất tần tật là về việc giải quyết các vấn đề 

của hạ trí cụ thể hoạt động dưới sao Hỏa, sao Thổ và sao Thủy thấp, mang ánh 

sáng cao hơn vào cái trí, giúp nó có một quan điểm bao quát hơn. Việc lạm dụng 

Sao Kim thường xảy ra ở khu vực cung 2 và 6, vì cung cao nhất của Sao Kim—

cung Chân thần— là cung 6 nhường chỗ cho cung 2, và có lẽ cung phàm ngã của 

Sao Kim là cung 2. Vì vậy, thông thường khi bạn tìm thấy những thói xấu của 

sao Kim, chúng liên quan đến tình yêu, sự thu hút, gắn bó, lười biếng và cuộc 

sống thoải mái. Đó thường là những thói xấu liên quan đến bản chất tình yêu. 

Nhưng khi bạn bước vào cung 5 của Sao Kim thì đó là một biểu hiện cao hơn. 

Trong Tâm Lý Học Nội Môn quyển I, trang 65, bạn sẽ thấy một số điều đẹp đẽ 

liên quan đến cung 5 và nó có phẩm chất của sao Kim nhiều hơn. Sao Kim cai 

quản các Thái dương Thiên Thần  và có liên quan nhiều đến Giới Thiên thần, và 

do đó đây là những yếu tố của cung 5 khi có sự tham gia của Sao Kim. 

1. God and His Angels now arise and see.  Let the mountaintops emerge 

from out the dense wet mist.  Let the sun touch their summits and let 

them stand in light.  Shine forth. 

 Quality...... emergence into form and out of form.  

1. Chúa và các Thiên thần của Ngài giờ thăng lên và thấy. Hãy để những 

đỉnh núi nổi lên từ màn sương dày đặc. Hãy để mặt trời chạm vào đỉnh 

của chúng và để chúng đứng trong ánh sáng. Hãy sáng lên. 

Phẩm chất ...... xuất hiện thành hình tướng và từ hình tướng. 

 

2. God and His Angels now arise and hear.  Let a deep murmur rise and 

let the cry of seeking man enter into their ears.  Let man listen.  Let man 

call.  Speak loud. 

 Quality......power to make the Voice of the Silence heard. 
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2. Chúa và các Thiên thần của Ngài giờ thăng lên và lắng nghe. Hãy để 

tiếng thì thầm sâu thẳm trỗi dậy và hãy để tiếng khóc của con người 

đang tìm kiếm lọt vào tai họ. Hãy để con người lắng nghe. Hãy để con 

người gọi. Hãy Nói lớn. 

Phẩm chất ...... sức mạnh để làm cho Tiếng nói của Sự im lặng được 

nghe thấy. 

 

Stanza trên thể hiện rằng Chúa tể của cung năm, là ánh sáng rực rỡ nhất trong 

tất cả các vị Chúa Tể Cung, và Sao Kim mang sự sáng chói cung 5 không bị che 

khuất. Do vậy, đó là cách sử dụng khác của cung thứ năm thông qua Sao Kim, và 

nói chung, nó sẽ nâng bạn lên vị trí cao hơn nếu bạn sử dụng nó đúng cách. Sao 

Hỏa sẽ giam hãm bạn với một hạ trí, và phương diện thấp của sao Thổ cũng sẽ 

giam hãm bạn với tâm trí thấp, phương diện thấp của sao Thủy cũng thế.  
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WEBINAR ẢO CẢM —BÀI 7 

CÁC ẢO CẢM CỦA CUNG 6—TÓM TẮT TỪ WEBINAR 9 

Lời người dịch: Chúng ta đang đi đến các ảo cảm của cung 6, và chỉ còn một cung 

nữa để xem xét. Các ảo cảm mà Chân sư DK liệt kê trong các phần này là các ảo 

cảm đặc trưng cho một cung cụ thể. Tuy nhiên, như các bạn nhớ, Ngài đã liệt kê 

5 ảo cảm chính chung của nhân loại, không phân biệt họ thuộc cung nào, đứng 

đầu là Ảo cảm về Vật chất. Nói về Ảo cảm này, các bạn có thể thấy ngày nay nó 

mạnh mẽ như thế nào. Nó hiện diện ở khắp mọi người, khắp mọi nơi. Tôn thờ 

vật chất, tôn thờ tiền bạc, làm bất kỳ cách nào để đạt được tiền bạc và của cải vật 

chất, bất chấp hậu quả, là tình trạng đáng buồn hiện nay. Đọc tin thấy một số 

phóng viên tờ báo làm tiền doanh nghiệp một cách không thể tin nổi—sáng 

đăng, trưa gặp, chiều gỡ (trong “một nốt nhạc”!) Dường như không thể tìm thấy 

những người nắm giữ quyền lực thật hoàn toàn trong sạch. Kiểm toán, thanh 

tra … chỉ để ngã giá, và càng ngày các kỹ thuật làm tiền càng tinh vi và dữ dội 

hơn. Nhưng họ không biết rằng Luật Nhân Quả không buông tha những điều 

đó, và với tôi, đó là Ông Thầy nghiêm khắc nhất. Tôi nhìn hình ảnh các vị 

Nguyên Thủ tựa đầu vào tượng Phật cầu xin cứu giúp khi đối diện cái chết gần 

kề; các vị quyền lực chắp tay tại Bồ Đề Đạo Tràng có lẽ để cầu nguyện và sám hối 

nhưng cũng không thoát được cái chết trong tù tội. Mong rằng tất cả chúng ta 

sẽ tự giải thoát bản thân khỏi những ảo cảm của chúng ta và sau đó cùng góp 

phần xua tan ảo cảm đang nhấn chìm nhân loại, đặc biệt là tại “đất nước này”. 

Ảo cảm của sùng kính—Glamour of Devotion: 

Súng kính là điều tuyệt vời! Linh hồn có sự sùng kính vô cùng lớn, và Chân thần 

được gọi là Chúa Tể của Sự Sùng Kính Không Ngừng Nghỉ, giáng xuống năm cõi 

giới thấp hơn để cứu chuộc các sinh linh thấp kém. Nhưng chúng ta biết rằng 

sùng kính có thể vượt ra khỏi sự kiểm soát. Vì vậy, điều chính yếu về ảo cảm này 

là bạn không có tình thương bao la của cung hai, ít nhất là cho đến khi cung sáu 

được cứu chữa khỏi sự hẹp hòi của nó, để không bị biến dạng tầm nhìn, chỉ nhìn 

thấy một thứ hoàn toàn có giá trị hơn những thứ khác, chứ không thấy rằng tất 

cả đều thực sự có giá trị như nhau.  

Ảo cảm này thu hẹp tầm nhìn, khiến cho bạn chỉ sùng kính một xu hướng lí 

tưởng nào đó, nó cho bạn một hình ảnh phiến diện, rất méo mó. Chúng ta đã 

thấy những người rất sùng kính, và chúng ta tự hỏi làm sao họ có thể sùng bái 

chỉ một phần nhỏ của chân lý, một phần nhỏ của bức tranh lớn hơn, và thậm 

chí còn bị bóp méo. Dù sao đi nữa, tất cả chúng ta đều học được bằng cách cuối 
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cùng thì con đường hầm của chúng ta phải bị phá vỡ, và chúng ta bước vào cuộc 

sống rộng lớn hơn. Nhưng điều này thật đau đớn trên con đường đạo. 

Ảo cảm về sự gắn bó vào hình tướng và con người—The glamour of adherence 

to forms and persons.  

Chừng nào bạn còn bám chấp quá mức, bạn không thể tự do. Những gì bạn cần 

phải gắn bó với là ánh sáng cao cả của chính bạn, với tinh thần của chính bạn. 

Đó không phải là những chấp trước thấp kém, mà thực sự là những gì Đức Phật 

đã cố gắng dạy chúng ta. Ngài có một thể trí cung 6 tuyệt vời, và chúng ta được 

biết đó là một điều rất hiếm gặp; và Ngài biết tất cả các phương pháp để cảnh 

báo mọi người về sự bám chấp. Nếu bạn chỉ gắn bó với những thứ nhỏ nhặt, bạn 

sẽ bỏ qua bức tranh lớn hơn vốn sẽ cho bạn một quan điểm toàn diện, và khi bạn 

đã có một quan điểm toàn diện thì không thể có ảo cảm được. 

Ảo cảm về chủ nghĩa lý tưởng— The glamour of idealism.  

Có ý tưởng, rồi lý tưởng, và sau đó là thần tượng, và thật thú vị khi từ thần tượng 

đã thâm nhập vào tâm thức con người thông qua các chương trình truyền hình 

về việc trở thành như thần tượng này hoặc thần tượng nọ. Đó là sự tôn thờ của 

hình thức bên ngoài, nhưng trong ảo cảm của chủ nghĩa lý tưởng, chúng ta có 

thấy mọi thứ như chúng thực sự là? Chúng ta có thấy mọi thứ như thực tế 

không? Vì vậy, ảo cảm này chia tách tâm thức và tâm thức không còn nhìn thấy 

thực tế. chúng ta nhìn thấy một giá trị được phóng đại được đặt vào nhận thức 

của một phần—phần cực kỳ thu hút. Chủ nghĩa lý tưởng tốt đẹp đó là sự đào tạo 

to lớn cho mọi người, và hãy nhớ rằng khi bạn tiến tới lần điểm đạo thứ hai, cung 

6 là cung mà chúng ta sẽ cần. Do đó, chủ nghĩa lý tưởng cũng sẽ rất mạnh vào 

thời kỳ đó. Chúng ta phải chứng minh rằng chúng ta sẽ không hy sinh các giá trị 

cao hơn cho các lý tưởng và đam mê của mình, và chúng ta không thể được điểm 

đạo lần hai cho đến khi chúng ta chứng minh điều đó. 

Ảo cảm về sự trung thành, về các tín điều—The glamour of loyalties, of 

creeds.  

Tôi đã từng làm việc rất nhiều trong lãnh vực âm nhạc, chỉ huy dàn hợp xướng, 

và tất cả những công việc tương tự, và tôi nhận thấy điều này. Nếu bạn ở trong 

Giáo hội Kitô giáo, bạn sẽ đến với Kinh Tin Kính, cách bạn tin vào điều này hoặc 

điều khác. Nó chỉ tái khẳng định một hình thức tin tưởng cụ thể nào đó vốn và 

đóng lại cánh cửa cho những xem xét rộng rãi hơn. Tín ngưỡng và lòng trung 

thành là tốt, nhưng do tín ngưỡng và lòng trung thành, chúng ta có khuynh 

hướng chỉ xem tín ngưỡng của chúng ta là quan trọng nhất. Chúng ta không 

nhìn thấy quan điểm lớn hơn. Vì vậy, nếu bạn trung thành với các thành viên 
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gia đình của bạn, bạn chỉ quan tâm đến gia đình của bạn, tôi đúng hay sai, đất 

nước tôi đúng hay sai, bất cứ điều gì của tôi đúng hay sai. Phần của tôi đều được 

nhấn mạnh, và khi bạn đọc Công Thức Tích Hợp cho cung sáu: 

"'I see a vision.  It satisfies desire; it feeds and stimulates its growth.  I lay 

my life upon the altar of desire—the seen, the sensed, that which appeals 

to me, the satisfaction of my [Page 372] need—a need for that which is 

material, for that which feeds emotion, that satisfies the mind, that 

answers my demand for truth, for service, and my vision of the goal.  It is 

the vision which I see, the dream I dream, the truth I hold, the active form 

which meets my need, that which I grasp and understand.  My truth, my 

peace, my satisfied desire, my dream, my vision of reality, my limited 

ideal, my finite thought of God;—for these I struggle, fight and die.' [EP II 

371] 

"'Tôi thấy một linh ảnh. Nó thỏa mãn ham muốn, nó nuôi dưỡng và kích 

thích sự phát triển của nó. Tôi đặt cuộc sống của tôi lên bàn thờ của ham 

muốn—cái được nhìn thấy, cảm giác, cái thu hút tôi, sự thỏa mãn nhu cầu 

của tôi, một nhu cầu về vật chất, để nuôi dưỡng cảm xúc, thỏa mãn cái trí, 

đáp ứng nhu cầu của tôi về chân lý, về phụng sự và tầm nhìn của tôi về mục 

tiêu. Đó là linh ảnh mà tôi thấy, giấc mơ tôi mơ ước, chân lý mà tôi nắm giữ, 

hình thức tích cực đáp ứng nhu cầu của tôi, điều mà tôi nắm bắt và hiểu 

được. Chân lý của tôi, hoà bình của tôi, ham muốn được thoả mãn của tôi, 

giấc mơ của tôi, tầm nhìn về thực tại của tôi, lí tưởng hạn hẹp của tôi, tư 

tưởng hữu hạn của tôi về Thượng đế; Tôi chiến đấu, chiến đấu và chết vì 

những điều này. ' [EP II 371] 

Từ đó bạn có được ý tưởng về việc một người có thể sở hữu như thế nào liên quan 

đến những gì mà họ tin tưởng. 

Ảo cảm về đáp ứng xúc cảm —The glamour of emotional response.  

Bạn có thể đáp ứng với Cuộc sống tình cảm, điều đó tốt, nhưng phản ứng cảm 

xúc không thường mang tính xây dựng. Chúng ta cần tham gia một kế hoạch 

tập trung vào những gì chúng ta đáp ứng, và sau đó chúng ta mù quáng với cảm 

xúc. Chúng ta không thể nhìn thấy mọi thứ như chúng là và phản ứng cảm xúc 

làm biến dạng mọi thứ. Vì vậy, khi chúng ta quá xúc động, chúng ta đang ở trong 

tình trạng không thực tế, và sự không thực tế đó không phải là điều chúng ta 

muốn nếu chúng ta muốn nhìn thấy thực tại và hiểu. 
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Ảo cảm của sự đa cảm—The glamour of sentimentality 

Đây là một trong những điều mà Chân sư DK nói rằng bạn cần loại bỏ nếu bạn 

muốn làm việc nhóm, một trong những điều đầu tiên. Có bốn sự loại bỏ lớn đối 

với quy luật [Điểm đạo] số 11, tất cả về cuộc điểm đạo thứ tư trong Rays và The 

Initiations. Ảo cảm của sự đa cảm là một trong số đó. Phản ứng tình cảm, phản 

ứng cá nhân, mong muốn được công nhận và chúng ta cũng phải tìm hiểu ý 

nghĩa của một sự im lặng sùng bái. Vì vậy, trí cảm (Kama-mana) đang cai quản 

ở đây. Khi chúng ta cho phép cảm xúc hòa quyện với trí và bóp méo sự rõ ràng 

của cái trí, chúng ta không thực sự hiểu được các giá trị thực. Khi bạn có sự đa 

cảm này, bạn bám lấy thứ gì đó vì nó quen thuộc và thoải mái với bạn. Bạn thích 

nó và nó có thể không phù hợp chút nào.  

Ảo cảm về sự can thiệp —The glamour of interference.  

[Assured that one's ideals (only) are correct, one is emotionally prompted to 

interfere with the expression of other values so that one's ideals have no 

challenge or competition 

Tôi chắc chắn rằng tôi đã phạm phải nó nhiều lần. Chúng ta rất chắc chắn rằng 

chỉ có lý tưởng của chúng ta là chính xác. Một người được xúc động nhắc nhở 

can thiệp vào việc thể hiện các giá trị khác để lý tưởng của một người không có 

thách thức hoặc cạnh tranh. Nếu tôi đúng bạn phải sai. Đó là một phương pháp 

rất lưỡng cực, một phương pháp rất riêng biệt để nhìn vào thực tế. Nó lấy thanh 

kiếm của Sao Hỏa và chia mọi thứ thành các mặt đối lập của chúng. 

Tôi có thể kể cho bạn câu chuyện sau đây. Tôi đã từng ở trong phòng chờ của 

một bác sĩ và tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi chỉ nhắm mắt chờ đến phiên mình được 

gọi. Một phụ nữ trẻ, rất gầy và căng thẳng chỉ tay vào tôi và nói rằng “Ông đang 

thiền, phải không? Tôi thấy ông đang thiền!” Rõ ràng, có điều gì đó không ổn với 

việc tham thiền vì cô ấy là một người theo trào lưu chính thống. Đối với cô tôi 

đã làm điều gì đó sai quấy! Tôi không cầu nguyện mà là tham thiền! Tôi cảm 

thấy một chút bị can thiệp và tôi cảm thấy thực sự khá buồn cười. Tôi trả lời cô 

ta, “Không, tôi đang ngủ!”  

Ảo cảm về các cặp đối lập thấp—The glamour of the lower pairs of 

opposites.  

[This is not so much the interaction between soul and personality and the 

intelligent assessment of the dynamics of that interaction, as it is the perceived 

conflict between sin and virtue. One conceives all live in terms of the 
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temptations of life and is caught in moralistic judgment without 

understanding the larger context. 

[Đây thật sự không phải là sự tương tác giữa linh hồn và phàm ngã và đánh giá 

thông minh về các động lực của sự tương tác đó nhiều như là sự xung đột được 

nhận thức giữa tội lỗi và đức hạnh. Một người nhận thức tất cả sự sống theo 

hướng  những cám dỗ của cuộc sống và bị cuốn vào sự phán xét đạo đức mà 

không hiểu bối cảnh lớn hơn. 

Đây có lẽ không phải là một sự tương tác giữa linh hồn và phàm ngã, tuy có ảo 

cảm về việc phân vân đâu là của linh hồn, đâu là của phàm ngã. Bạn bị mắc kẹt 

trong sự xung đột của hai bên, nhưng như bạn có thể nói, sự xung đột giữa tội 

lỗi và đức hạnh. Bạn luôn bị mắc kẹt như thế này: Tôi có đang làm đúng không? 

Hay tôi đang sai? Bạn vật lộn với những cám dỗ của cuộc sống, bạn bị cuốn vào 

những phán xét đạo đức với việc hiểu biết khái niệm lớn hơn. Người cung 6 có 

rất nhiều xung đột trong cuộc sống nhưng họ không có nhiều khả năng để hòa 

giải những xung đột này như người cung 4. 

Ảo  cảm  về  các  Đấng  Cứu  Thế  và  các  Huấn  Sư—The glamour of 

World Saviours and Teachers. 

[Only one Savior or only one Teacher is valued far above all others, and this 

regardless of the true merits of the other Saviours or Teachers. So there is tunnel 

vision and extreme overemphasis upon one's own Guide, and a discounting of 

all other Guides. This means that there is distortion and no real understanding 

of the larger field. 

[Chỉ có một Đấng Cứu Thế hoặc một Huấn Sư có giá trị vượt xa tất cả những vị 

khác, và điều này bất kể công đức thực sự của các Đấng Cứu Thế và Huấn Sư đó. 

Do đó, có tầm nhìn hạn hẹp và quá tập trung vào vị Hướng Đạo của chính mình, 

hạ thấp giá trị tất cả các Vị Hướng Đạo khác. Điều này có nghĩa là có sự méo mó 

và không có sự hiểu biết thực sự về lĩnh vực lớn hơn. 

Trong tư tưởng của bạn chỉ có một Đấng Cứu Thế,  chỉ có một Huấn Sư, và đó là 

Thầy của tôi. Tôi tôn sùng vị Thầy của tôi vượt xa tất cả những vị khác bất kể giá 

trị thực sự của vị Thầy đó ra sao. Đây thực sự là tầm nhìn hạn hẹp, một sự nhấn 

mạnh thái quá, và do đó là sự cuồng tín. Khi bạn chỉ nhấn mạnh vào một điều 

mất cân bằng thì đó là sự nhấn mạnh không đáng có. Vị Hướng Đạo của riêng 

bạn là tốt nhất và không ai khác xứng đáng bằng. Tôi đã suy nghĩ về điều kinh 

khủng này trong cách Chúa Kitô và Đức Phật làm việc cùng nhau. Tôi nhớ một 

người ngồi trong xe đã nói về Đức Jesus và Đức Phật. Ông ta nói rằng “Tôi ghét 

Phật!”. “Tại sao?”. “Vì tôi tin vào Chúa Giê-su của tôi chứ không tin Phật!”. Khi 
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tôi ở Trung Quốc, có một tu sĩ Phật giáo—chắc không thuộc trường phái của Đức 

Đạt Lai Lạt Ma— gặp tôi và bắt đầu nói rằng các Kitô hữu là không tốt. “Tôi 

không thích các Kitô hữu, họ không tốt! “Ấy thế, có sự phân đôi trong đó Vị Thầy 

của bạn là duy nhất.  

Ảo cảm do nhãn quang hẹp hòi —The glamour of the narrow vision 

[One can see why the Tibetan offered this glamor after articulating the previous 

one. Narrow vision will certainly lead to distortion and the dismissal of other 

important values. Narrow vision might protect the young soul from becoming 

confused but it cannot be sustained overlong or it leads to a great distortion in 

one's perception of the larger field. 

 [Ta có thể thấy lý do tại sao Chân sư Tây Tạng đưa ra ảo cảm này sau khi nói rõ 

ảo cảm trước đó. Tầm nhìn hẹp chắc chắn sẽ dẫn đến sự biến dạng và loại bỏ các 

giá trị quan trọng khác. Tầm nhìn hẹp có thể bảo vệ linh hồn non trẻ khỏi bị rối 

loạn, nhưng nó không thể được duy trì quá lâu, hoặc nó sẽ dẫn đến một sự biến 

dạng lớn trong nhận thức của một người về lĩnh vực rộng lớn hơn. 

Ảo cảm về sự cuồng tín —The glamour of fanaticism. 

Bạn tập trung tất cả cường độ cảm xúc của bạn vào một người hoặc một hình 

mẫu, hoặc bất cứ điều gì đó, và bạn phải làm điều đó trên tất cả mọi thứ. Chúa 

nói “Hãy làm điều này!”, và do vậy, bất kể hậu quả như thế nào, bạn sẽ làm điều 

đó. Bạn từ chối một tầm nhìn hiện thực về tổng thể, và bạn coi trọng quá mức 

một phần bé nhỏ của tổng thể được nhìn thấy một cách méo mó vì nó không 

liên quan thực sự đến bất kỳ khía cạnh nào khác của bức tranh toàn cảnh lớn 

hơn. 

Tất cả chúng ta đã làm việc với những ảo cảm này trong suốt hai nghìn năm 

qua, trong thời đại Song Ngư và thời đại của cung 6. Rất nhiều người trong 

chúng ta đã ở trên cung 6 theo cách này hay cách khác trong hơn hai ngàn năm 

quan. Linh hồn cung 6 có thể trở thành linh hồn cung 3 hoặc linh hồn cung 2 

nếu muốn. Không phải tất cả linh hồn làm điều đó, và rất nhiều người được điểm 

đạo lần thứ 4 trên một trong các cung thuộc tính. Bạn có thể phá hủy nhân thể 

theo bảy cách khác nhau, và bạn có thể được điểm đạo lần 4 ngay cả khi bạn là 

linh hồn cung 4, 5, 6 hoặc 7. Điều khá thú vị là Đức Christ khởi đầu như một linh 

hồn cung 6, được điểm đạo lần ba ở Atlantis như một linh hồn cung 4, và sau đó 

trở thành linh hồn cung 2. Do vậy, năng lượng Song Ngư và năng lượng cung 6 

được tích hợp vào chúng ta, và chúng ta mang chúng bên mình trong nhiều 

năm. Và nếu chúng ta là Linh hồn cung 2, như nhiều người trong chúng ta có lẽ 
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là, rất có thể chúng ta đã trải qua một thời gian dài—hàng triệu năm—ở trên 

cung 6. Do vậy, những ảo cảm này không thực sự xa lạ với chúng ta. 

Bình luận về Thời Đại Bảo Bình  

Thời đại Bảo Bình không phải chỉ có ánh sáng và tình thương. Đó có thể là thời 

đại rất khó khăn—bệnh tật, dịch bệnh, năng lượng nguyên tử được giải phóng 

sai cách. Cái tốt cũng như cái xấu có thể sẽ được lan truyền, vì vậy, chúng ta 

đừng đánh giá cảm xúc quá về thời đại Bảo Bình. 

Hắc đạo thời Atlantid đã tung rất nhiều ảo cảm vào cõi trung giới 

Chúng ta hãy nhớ rằng mặc dù mọi người bị rơi vào ảo cảm là điều tự nhiên, họ 

vẫn còn hoang mang trước cõi trung giới. Chính là Hắc Đạo trong thời kỳ đầu 

của lục địa Atlantid, có lẽ vào thời gian của phụ chủng thứ ba của giống dân 

chánh Atlantid, đã cố tình tung rất nhiều ảo cảm vào cõi trung giới, nuôi dưỡng 

những ham muốn không phù hợp, không phải những ham muốn tự nhiên mà 

là những ham muốn không lành mạnh, bị phóng đại . Vì vậy, bằng một cách nào 

đó, chúng ta đã bị tấn công bằng ảo cảm. Các bạn nên nhớ có điều ác xuất phát 

từ sự thiếu hiểu biết và cũng có điều ác cố tình. Và đây là một hành động cố tình 

làm ác, tấn công những người xấu xa vì không hiểu biết và làm cho nó tồi tệ hơn. 

Dù sao, chúng ta cũng đã phát triển ra khỏi nó, và cuối cùng khi chúng ta bắt 

đầu tiếp xúc ánh sáng của linh hồn, chúng ta trở nên quan tâm đến những điều 

tinh thần, chúng ta đạt một độ cao nhất định, một bệ đá hoặc ngọn hải đăng 

phía trên cõi trung giới, bạn có thể thấy bạn đi dưới những con sóng và bị nhấn 

chìm bởi những con sóng đó. Vì vậy, bây giờ chúng ta nên mới trồi lên một chút. 

Ảo cảm giống như lạc vào căn nhà dị dạng 

Ảo cảm là những sai lầm trong tâm thức, trong nhận thức của chúng ta, những 

bóp méo sự thật và cường điệu. Tôi không biết có ai trong số các bạn đã đến một 

công viên giải trí không, nhưng ngày xưa tôi thường thích đến các công viên giải 

trí để đi vào nhà kính. Nó được gọi là nhà kính và trong đó có đủ loại thú cưỡi, 

và cũng có một phòng gương. Mỗi chiếc gương được uốn cong một cách kỳ dị. Vì 

vậy, đôi khi đầu của bạn to bằng toàn bộ cơ thể của bạn, hoặc bàn chân của bạn 

cũng lớn bằng cả cơ thể của bạn. Nhưng điều quan trọng là bạn không bao giờ 

nhìn thấy một hình ảnh thực sự của chính bạn, luôn luôn có một sự biến dạng 

do sự uốn cong của các tấm gương. Tôi nghĩ đây là một sự tương tự khá tốt về 

cách ảo cảm hoạt động. Nếu chúng ta không có một quan điểm toàn diện, cân 
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bằng, và với hiểu biết của Thiên Bình, nếu chúng ta không nhìn thấy mọi thứ 

theo đúng tỷ lệ, chúng ta sẽ trở thành nạn nhân của ảo cảm. 

Phê phán, than thân trách phận và nghi ngờ là ba hạt giống chính của 

ảo cảm. 

Điều thú vị là sao Kim có xu hướng cho chúng ta tỷ lệ đúng này nhưng sao Hỏa 

với sự mãnh liệt của nó có xu hướng làm nổ tung mọi thứ và phân chia mọi 

thứ, khiến chúng mất cân xứng. Chỉ cần nhìn vào cuộc sống của chính bạn, tìm 

nơi bạn cảm thấy đặc biệt cảm xúc và cảm thấy rất quan trọng về mọi thứ, bạn 

sẽ biết nó diễn ra như thế nào. Phê phán, tự thương hại và nghi ngờ là 

ba hạt giống chính của ảo cảm.  Phê phán, chỉ trích thuộc cung ba, tự 

thương hại cung hai, nghi ngờ hoặc hoang tưởng cung một. Vì vậy, nếu bạn 

phản ứng về một điều gì đó và bạn không biết tại sao bạn lại có phản ứng nhanh, 

và đó không phải là một phản ứng bình tĩnh, có thể có một ảo cảm ẩn đằng sau. 

Các Nhóm Hạt giống 

Đây là một nghiên cứu đang diễn ra và phải mất một thời gian dài và thật khó 

khăn để cho Nhóm Hạt Giống Ảo Cảm, Nhóm các Nhà Quan Sát Lại Luyện, thực 

sự tiến bộ, vì chiến tranh thế giới đã xảy ra và DK phải tổ chức lại các đệ tử thành 

một nhóm 24 người. Một số người đã ra đi vì họ đã đạt được mốc cao cho một 

kiếp sống cụ thể. Sau đó, Ngài lập một Nhóm Hạt Giống Mới gồm 24 đệ tử. Điều 

thú vị là Ngài lập ra Nhóm Hạt Giống Mới gồm 24 người và con số 24 phản ánh 

con số của Shambala. Tôi có cảm giác rằng khi Chân sư DK một lần nữa quay trở 

lại trần gian để giảng dạy, Ngài sẽ là một trong những Chân sư xuất hiện ngoại 

tại giữa thế gian. Tôi tin rằng sự hình thành của các nhóm hạt giống này, những 

nhóm được kết hợp và hoạt động một cách huyền linh, sẽ là một trong những 

mục tiêu tiếp tục của Ngài. Ngài nói, công việc của nhóm hạt giống số 2 bao gồm 

các nhà quan sát lão luyện, các nhà quan sát thực tại, là một dự án kéo dài 275 

năm. Hiện nay chúng ta thậm chí chưa đến 100 năm kể từ khi Ngài làm việc với 

bà Alice Bailey. Vì vậy, còn có nhiều điều hơn nữa về sự phát triển này, sự hiểu 

biết cách các nhóm hạt giống được cho là hoạt động. Và tuỳ theo cung của chúng 

ta, các lợi ích và khả năng của chúng ta, chúng ta sẽ được tham gia vào nhóm 

này hoặc nhóm khác, hoặc có thể nhiều nhóm, của các nhóm hạt giống này. 
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Sao Hỏa và sao Diêm Vương—Mars and Pluto 

Câu hỏi: Tôi đã suy nghĩ về Sao Hỏa và Sao Diêm Vương tại thời điểm này. Cả hai 

đều là những hành tinh không thiêng liêng, và ngày nay sao Diêm Vương cũng 

không được coi là một hành tinh. Chúng liên quan đến tùng thái dương như thế 

nào, các liên hệ của chúng với Luân xa xương cùng ra sao? Sao Diêm Vương hiện 

đang ở Ma Kết và những gì sẽ bị ảnh hưởng, sự tàn bạo của nó, và trong cuộc 

sống sau này của con người, nó sẽ trở nên hoạt động và chỉnh hợp trong ý nghĩa 

cao hơn như thế nào? Rằng chúng ta phải trải qua bóng tối và khói vì cả hai đều 

là chủ tinh của Hổ Cáp, và Hổ Cáp có liên quan thật mạnh mẽ với Ma Kết.  Biểu 

tượng của chúng thật thu hút, thậm chí biểu tượng Phượng hoàng trỗi dậy từ 

ngọn lửa. Ngày nay chúng ta thấy một số lượng lửa khổng lồ đang diễn ra ở khắp 

mọi nơi. 

Trả lời: Trong Chiêm Tinh Học Nội môn trang 333, Chân sư DK nói rằng Ma Kết 

hoàn thành công việc của Hổ Cáp, và cả hai dấu hiệu này cùng chủ tinh của 

chúng đưa lối cho bạn vào Thánh Đoàn. Chúng rất khó khăn và kinh nghiệm 

cũng rất khó khăn. Chúng mở cánh cửa vào Thánh Đoàn vì Hổ Cáp kết nối với 

Sirius và Ma Kết kết nối với sự Điểm đạo. Vì vậy, trước khi Đức Christ có thể xuất 

hiện trở lại, chúng ta có tình huống hai hành tinh đang “dọn dẹp nhà cửa”, bạn 

có thể nói như thế, vứt bỏ mọi thứ, cắt đứt quá khứ. Nó rất hiệu quả, và dĩ nhiên 

Vulcan đang phá vỡ ý chí tâm linh đòi hỏi mọi người phải tuân theo nó. Không 

có cách nào để thoát khỏi hai hành tinh này vào lúc này, và mọi người sẽ phải 

hành động như vậy. Rất nhiều thứ sẽ được lôi lên bề mặt và chúng ta sẽ phải đối 

phó với chúng. 

Câu hỏi: Có phải sao Diêm Vương liên quan đến Vùng Đất Cháy (Burning 

Ground)? 

Trả lời: Vâng, sao Diêm Vương là một trong số đó. Cả Sao Hỏa và Sao Diêm 

Vương đều là Vùng Đất Cháy, và sau này là sao Thiên vương. Nhưng chắc chắn 

Pluto là một hành tinh của Vùng Đất Cháy. 

Câu hỏi: Vì vậy, khi chúng ta nghĩ về những hành tinh mạnh mẽ này và vị trí 

hiện nay của chúng, chúng ta thấy cụ thể là ngọn lửa và sau đó là quá trình điểm 

đạo, thực sự là điều gì đó đang diễn ra. 

Trả lời: Chúng ta đang chuẩn bị cho cuộc Điểm đạo đầu tiên và không có nghi 

vấn nào về điều đó. Phần lớn những gì diễn ra trong bối cảnh chung chứa đầy 

những ảo cảm, và những cái đầu của Thuỷ Quái Hydra, tương tự như những gì 

diễn ra trong đời sống của cá nhân đệ tử khi họ chuẩn bị cho lần điểm đạo đầu 

tiên, hoặc cho lần điểm đạo thứ hai, hoặc thậm chí lần điểm đạo thứ ba . Vì vậy, 

chúng ta phải đối mặt với tất cả những khó khăn này. 
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WEBINAR ẢO CẢM —BÀI 8 

GLAMOUR WEBINAR 10 — PHẦN 1 

Ghi chú: Những trích dẫn từ sách của Chân sư DK sẽ có màu blue, bình giảng 

của Thầy Hiệu Trưởng về các đoạn văn trong sách sẽ có màu đen, nền nâu nhạt 

Sao Kim, hành tinh cung 5 sẽ giúp xua tan ảo cảm 

Hôm nay là sáng thứ sáu, ngày thứ năm của tuần lễ, cũng là ngày của Sao Kim, 

là thời điểm tuyệt vời để bàn về Kỹ thuật Của Ánh sáng khi chúng ta cố gắng vô 

hiệu hóa các Ảo cảm đang tràn lan trong đời sống cá nhân của chúng ta và cũng 

của thế giới ở một mức độ nào đó. Sao Kim có nhiều thứ ngoài cung 5, nhưng 

chúng ta thực sự cần cung 5 linh hồn của sao Kim để làm trong sáng những suy 

nghĩ của chúng ta, bởi vì rất nhiều vấn đề của chúng ta xuất phát từ việc chúng 

ta không suy nghĩ thẳng thắn, chúng ta bị cuốn theo những ham muốn, những 

hoạt động, những thành kiến của chúng ta, và chúng ta nhìn thấy mọi thứ một 

cách méo mó và đó là điều chúng ta không muốn. 

Cách xướng tụng đúng Đại Khấn Nguyện  

Rõ ràng lời Đại Khấn Nguyện phải được xướng tụng một cách sâu sắc, với tư 

tưởng phía sau, gần như với một thái độ cầu nguyện hoặc vươn lên, vươn tới 

các dòng chảy năng lượng. Nhiều người đã viết về Lời Đại Khấn Nguyện, về 

điểm ánh sáng, điểm tình thương… về ý nghĩa của chúng? Tất cả phụ thuộc vào 

bối cảnh của bạn. Tất nhiên, trước tiên chúng ta sẽ hướng về Thượng đế của 

chúng ta, đức Hành Tinh Thượng đế Sanat Kumara, và tất cả những điều này 

được tìm thấy trên cõi Dĩ Thái Hồng Trần Vũ Trụ—Trí Thượng đế, Tâm Thượng 

đế, Ý Chí Thượng đế v.v. tất cả đều nằm trên cõi dĩ thái vũ trụ. Vì vậy, từ một góc 

độ nhất định, Trí Thượng đế có thể được xem thuộc cõi Atmic, cõi của ý chí tinh 

thần, nhưng đó cũng là cõi của thông tuệ; Tâm Thượng đế là cõi Chân thần, Ý 

chí của Thượng đế—Đức Sanat-Kumara, Hành Tinh Thượng đế của chúng ta—

là cõi giới Logoic; và tất nhiên, chúng ta, như các Chân thần, tập trung trên cõi 

Bồ đề, và chúng ta đang khẩn cầu đến các dòng năng lượng đó theo đường 

Antakarana mà chúng ta đã và đang kiến tạo. Chúng ta khẩn cầu đến các dòng 

chảy năng lượng này, và chúng ta phải liên tục học cách xây dựng cây cầu ánh 

sáng mà Chân sư DK đã dạy cho chúng ta những chỉ dẫn để xây dựng nó.  
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Chúng ta cũng có thể xem xét lời Đại Khấn Nguyện trong bối cảnh lớn hơn, liên 

quan đến Thái dương Thượng đế, và thậm chí còn lớn hơn nữa, vượt ra ngoài 

Thái dương hệ của chúng ta, theo cùng cách mà chúng ta đã làm ở trên đối với 

Hành Tinh Thượng đế của chúng ta. Khi đó, bạn có thể hiểu rằng một điểm như 

Sirius cũng sẽ tham gia vào Trí Thượng đế, Tâm Thượng đế ở các địa điểm vũ trụ 

khác này. Nhưng ngay cả trong Tiểu Vũ Trụ của chúng ta, chúng ta đang khấn 

nguyện hướng đến Thượng trí, đến nguyên khí Bồ đề, đến Chân thần của chúng 

ta. Vì vậy, lời khẩn cầu này có nhiều cấp độ ứng dụng khác nhau, nhưng vấn đề 

là chúng ta phải học cách hòa nhập với những điều này, chứ không thực hiện 

lời khấn nguyện một cách máy móc, không suy nghĩ. Chúng ta phải thực hành 

khấn nguyện theo cách mà Chân sư Morya đã nói với chúng ta. Ngài nói, nếu 

bạn uống vitamin với một ý thức rõ ràng thì tốt hơn nhiều so với việc chỉ nhét 

viên thuốc vào miệng, và đó là một minh hoạ tốt cho việc xướng tụng Đại Khấn 

Nguyện. Vì vậy, chúng ta không nên khấn nguyện một cách máy móc, không 

suy nghĩ, không có sự hiện diện của chúng ta phía sau nó. Điều này có lẽ là hiển 

nhiên đối với tất cả chúng ta, nhưng thỉnh thoảng, tôi nghĩ bạn sẽ không phật ý 

khi được nhắc nhở về điều đó. 

Công việc này cần bao lâu? 

Các bạn có thể tự hỏi học hỏi và thực hành về ảo cảm mất bao lâu? Bạn có thể 

mất nhiều năm để trở nên phần nào lão luyện trong công việc xua tan ảo cảm 

và ảo tưởng này, và ba cuộc điểm đạo đầu tiên của chúng ta có nhiệm vụ là làm 

xua tan ảo cảm , ảo tưởng, và Maya. Ở lần điểm đạo đầu tiên đặt trọng tâm ở cõi 

dĩ thái-vật lý, Maya được cho là đã mất đi rất nhiều sức mạnh. Tiếp theo, ở lần 

điểm đạo thứ 2, đến phiên ảo cảm bị xua tan phần lớn. Ở lần điểm đạo thứ ba, 

tôi không nói ảo tưởng hoàn toàn mất hẳn, nhưng một phần lớn những tư tưởng 

sai lệch chi phối cuộc sống của chúng ta sẽ bị xua tan mặc dù Chân sư DK đưa ra 

một nhận xét hài hước rằng chúng ta phải đạt đến cấp bậc điểm đạo thứ chín 

trước khi ảo tưởng cuối cùng bị xua tan. Tôi chắc chắn rằng điều đó chỉ liên quan 

đến cõi vật lý vũ trụ và được thể hiện tương đối, nên đó là con đường làm sáng 

tỏ cho tất cả chúng ta, và chúng ta phải áp dụng điều này vào công việc của 

chúng ta trong thế giới và ý thức của nhân loại. Chúng ta đi theo con đường tinh 

luyện và sẽ đạt đến mức độ tự do ngày càng tăng. Bản thân nhân loại tại thời 

điểm này bị vây quanh bởi những thành kiến cảm xúc thiếu suy nghĩ, phần lớn 

tìm kiếm lợi ích cho bản ngã nhỏ bé khiến chúng ta có một số việc rất sơ khai mà 

bây giờ phải làm. 
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Có nhiều hệ thống Yoga hay Con đường đi đến Thượng đế 

Chúng ta đang ở trang 195 của quyển Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới, và đoạn sau 

đây nói về Kỹ thuật Ánh sáng và cách nó được đặt nền tảng trong hệ thống Raja 

Yoga, khoa học thống soái về linh hồn. Yoga có nghĩa là hợp nhất với cái gì đó 

thiêng liêng hơn, và có nhiều cách khác nhau để làm điều đó. Karma Yoga đạt 

đến Thiên Tính thông qua lao động của bạn trên thế gian; Laya Yoga hợp nhất 

với Thiên Tính qua việc kiểm soát hệ thống luân xa dĩ thái của bạn và các hệ 

thống luân xa khác; Bhakti Yoga là hợp nhất thông qua sự sùng tín; Jnani Yoga 

là hợp nhất thông qua sức mạnh của tâm trí. Đó là cách tiếp cận cung 5 và cung 

3. Sau đó, chúng ta có Raja Yoga là môn Yoga Vua, về việc hợp nhất với linh hồn. 

Nhưng chúng ta sẽ tiến xa hơn trong Thời Đại Mới vào khoa Yoga tổng hợp được 

gọi là Agni Yoga, Yoga của Lửa, pháp môn Yoga tổng hợp của tất cả các trường 

phái yoga. Thực tế trong hơn 10.000 năm qua, tác phẩm của nhà hiền triết vĩ 

đại Patanjali đã được nghiên cứu và thực hành, nhưng các sinh viên vẫn hầu 

như chưa thể tiếp nhận được hết. Vì vậy, nếu chúng ta có thể áp dụng hệ thống 

tốt đẹp này—cách tiếp cận của cung 2—để hiểu và làm sáng tỏ tâm thức và trí 

tuệ, chúng ta có thể tiếp tục với pháp môn Yoga tổng hợp sau này. 

Năm Qui Luật và Năm Điều Răn (trích từ Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới 

196) 

The rules for the Technique of Light have been adequately laid down in the Raja 

Yoga system of Patanjali, of which the five stages of Concentration, Meditation, 

Contemplation, Illumination, and Inspiration are illustrative; these, in their 

turn, must be parallelled by a following of the Five Rules and the Five 

Commandments. I would ask you to study these. They, in their turn, produce 

the many results in psychic sensitivity, of which hierarchical contact, 

illumination, service and discipline are descriptive and, finally, the [Page 196] 

stage of "isolated unity," which is the paradoxical term used by Patanjali to 

describe the inner life of the initiate. 

Các qui luật về Kỹ Thuật của Ánh Sáng đã được nêu ra một cách thoả đáng trong 

hệ thống Raja Yoga của Patanjali, với năm giai đoạn tiêu biểu Định Trí, Tham 

Thiền, Chiêm Ngưỡng, Khai Ngộ, và Linh Hứng; Năm giai đoạn này đến lượt chúng 

phải được song hành bằng cách tuân thủ Năm Quy Luật và Năm Điều Răn. Tôi 

yêu cầu các bạn nghiên cứu các điều này. Đến phiên chúng, năm quy luật và 

năm điều răn sẽ tạo ra nhiều kết quả trong sự nhạy cảm tâm linh mà sự giao tiếp 

với Thánh Đoàn, sự giác ngộ, phụng sự và giữ giới luật là các thể hiện. Sau rốt là 

giai đoạn “hợp nhất cô lập” vốn là một tên gọi khác thường mà Đạo Sư Patanjali 

dùng để mô tả cuộc sống nội tâm của vị đệ tử điểm đạo. 
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Most of what I have said above is well known to all aspirants whether they study 

the Raja Yoga teaching of India or the life of practical mysticism as laid down by 

such mystics as Meister Eckhart and the more mentally polarised modern 

esotericist. These latter went beyond the mystical vision by arriving at fusion. I 

need not enlarge on this. It is the higher stage of at-one-ment to which all true 

mystics bear witness. [GAW 196] 

Hầu hết những gì tôi đề cập ở trên đều được mọi người tìm đạo biết rõ dù họ 

nghiên cứu giáo lý Raja Yoga của Ấn Độ hoặc có cuộc sống thần bí thực tiễn do 

các nhà thần bí học như Meister Eckhart và những nhà huyền bí học hiện đại 

thiên về trí tuệ đưa ra hay không. Những người thuộc hạng sau vượt qua linh thị 

thần bí bằng cách đạt đến sự dung hợp. Tôi không cần bàn rộng về vấn đề này. 

Chính giai đoạn nhất quán cao siêu mà mọi nhà thần bí chân chính trải qua đã 

là bằng chứng rồi. 

Tôi muốn chỉ ra cho các bạn đã nghiên cứu chiêm tinh nội môn ở một mức độ 

nhất định rằng mỗi một trong những giai đoạn thiền định này tương quan với 

một dấu hiệu chiêm tinh. Ví dụ, sự tập trung tương ứng với Leo, với vòng tròn có 

dấu chấm ở tâm là Mặt trời, kết hợp tất cả lại với nhau, không để trí của bạn phân 

tán. Tiếp đến tham thiền là sự tập trung suy nghĩ kéo dài trên một chủ đề nhất 

định, được cai quản bởi Xử Nữ. Rồi chiêm ngưỡng hay đại định, trong đó chúng ta 

học cách lướt vào trạng thái thiền định đang diễn ra của linh hồn, chủ thể và đối 

tượng hợp nhất, là một yếu tố Thiên Bình. Kế tiếp là Khai Ngộ thường được cho 

là liên quan đến Kim Ngưu, và chắc chắn có liên quan đến Mẹ của Ánh Sáng, Kim 

Ngưu, nhưng trong trường hợp này, nó liên quan đến Bọ Cạp, và khai ngộ có 

nghĩa là cuối cùng chúng ta đã thâm nhập vào phân cảnh giới dĩ thái vũ trụ đầu 

tiên, tức cõi Bồ đề của Thái dương hệ. Cuối cùng là linh hứng tương quan với 

Nhân Mã, nơi bạn bắt đầu chạm vào hơi thở thiêng liêng của Chân thần. Có sự 

tương quan thú vị ở đây liên quan đến Cung 6: Chân thần ở cõi thứ 6,  Nhân Mã 

là dấu hiệu cung 6 chính yếu vào lúc này. Sau Nhân Mã là Ma Kết gắn liền với sự 

điểm đạo, Bảo Bình với phổ quát hoá và Song Ngư với đồng nhất hoá. 

Năm Qui Luật—The Five Rules 

"Internal and external purification, contentment, fiery aspiration, spiritual 

reading and devotion to Ishvara constitutes Niyama (or the five rules)." 

Tinh luyện bên trong và bên ngoài, an vui, nguyện vọng bừng cháy, thấu hiểu 

tinh thần và sùng kính Ishvara là Nijama (hay là năm qui luật). 

These five commandments are simple and clear and yet, if practised, would 

make a man perfect in his relationships to other men, to supermen and to the 
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subhuman realms. The very first command to be harmless is in reality a 

summation of the others. These commandments are curiously complete and 

cover the triple nature; in studying all these means we shall note their relation 

to one or other part of the lower threefold manifestation of the ego. 

Năm giới răn này có vẻ rõ ràng và đơn giản. Thế nhưng, [185] nếu được thực hiện 

đúng, chúng sẽ giúp hành giả có những liên giao tốt đẹp với tha nhân, với các 

bậc siêu nhân và với các giới tiến hóa thấp kém hơn nhân loại. Chính giới răn thứ 

nhất là không gây tổn hại vốn thực tế bao gồm các giới răn kia. Các giới răn này 

thật là đầy đủ và gồm cả ba khía cạnh của phàm ngã. Khi nghiên cứu tất cả các 

phương tiện này, chúng ta sẽ thấy chúng lần lượt liên quan đến một trong các 

thể biểu hiện ở hạ giới của chân nhân. 

Trích dẫn từ Ánh Sáng Của Linh Hồn về 5 Qui Luật  

1. Nhóm từ “thanh khiết bên trong và bên ngoài” chỉ về ba hạ thể đang che án 

chân ngã, và phải được diễn giải theo hai ý nghĩa. Mỗi thể đều có dạng hữu hình 

và thô đặc nhất, và dạng này phải được giữ cho sạch sẽ. Vì có một ý nghĩa là các 

thể cảm dục và thể trí có thể được giữ cho sạch sẽ, tránh khỏi những gì không 

thanh khiết đến với chúng từ môi trường chung quanh. Điều này cũng giống 

như phải giữ cho thân xác khỏi bị vấy bẩn theo cách tương tự. Ngoài ra, cũng 

phải giữ cho những chất liệu tinh vi trong các thể nói trên được hoàn toàn trong 

sạch. Đây là cơ sở của việc nghiên cứu sự thanh khiết về từ điện, vốn là nguyên 

nhân khiến phải tuân thủ quá nhiều điều ở phương Đông mà chừng như người 

Tây phương không thể hiểu. Cái bóng của một người nước ngoài phủ lên trên 

thức ăn [189] cũng khiến thực phẩm đó trở nên bất tịnh. Đây là niềm tin cho 

rằng một số loại lực phát ra vốn gây nên tình trạng bất tịnh. Dù phương pháp 

hóa giải những tình trạng vừa kể có vẻ là loại nghi thức lỗi thời, thế nhưng cái ý 

tưởng khiến người ta thực hành phương pháp đó thì vẫn đúng thực. Hiện nay 

hãy còn quá ít kiến thức về các phóng phát mãnh lực từ con người, hoặc tác động 

lên cơ thể con người. Do đó, phương pháp được gọi là “thanh luyện một cách 

khoa học” vẫn còn trong giai đoạn phôi thai. 

Bình giảng của Thầy Hiệu Trưởng: 

Bạn đặt các thể của mình dưới lửa tinh luyện. Bạn có ít sự biến dạng trong tâm 

thức của mình hơn nếu mọi thứ trong sạch, như Kinh Thánh Tân Ước nói rằng: 

“Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa”. Toàn bộ 

ý tưởng rằng sự trong sạch nằm cạnh sự tin kính, có nghĩa là nếu chúng ta thoát 

khỏi tất cả những sự lệch lạc, biến dạng khác nhau này, chúng ta sẽ thấy thực 

tại. 

2. Sự an vui tạo điều kiện cho thể trí nghỉ ngơi, ổn định. Chúng ta thấy an vui 

khi nhận thức được các định luật chi phối cuộc sống, chính yếu là luật nghiệp 

quả. Đây là trạng thái của thể trí khi nó thấy rằng mọi điều kiện đều đúng đắn, 
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mà trong đó người chí nguyện có thể giải quyết vấn đề của mình và đạt mục tiêu 

cho một kiếp sống. Điều này không hẳn là một sự trầm lắng và nhu thuận tạo 

nên tình trạng trì trệ. Đó là nhận thức được những lợi thế trong hiện tại và tận 

dụng các cơ hội sẵn có, dùng chúng làm nền tảng và cơ sở cho các bước tiến tương 

lai. Khi thực hiện đúng điều này, thì có thể dễ dàng áp dụng ba qui tắc còn lại. 

Bình giảng của Thầy Hiệu Trưởng: 

Tiếp đến là An Vui. Nói An Vui không có nghĩa là chúng ta không có sự bất mãn 

thiêng liêng để đạt được. Bạn phải có cả hai. 

3. Nguyện vọng bừng cháy sẽ được bàn đầy đủ hơn trong quyển sau. Thế nhưng, 

ở đây cũng nên nói rằng sự “tinh tấn” hướng đến lý tưởng, hoặc tự rèn luyện 

nhằm đạt mục tiêu phải thật sâu xa trong tâm người chí nguyện thực hành 

yoga đến mức không khó khăn, trở ngại nào có thể khiến y lùi bước. Chỉ khi 

phẩm tính này đã phát triển đến mức tốt đẹp, và khi hành giả đã tỏ ra rằng 

không vấn đề khó khăn nào, không sự tối tăm  [190] hay thời gian lâu dài nào 

ngăn trở được y, thì bấy giờ y mới được phép trở thành đệ tử của một vị Chân sư. 

Sự cố gắng mãnh liệt, lòng thiết tha kiên định và liên tục, và sự trung thành 

không dời đổi đối với lý tưởng thấy được qua thị kiến tinh thần, là điều kiện thiết 

yếu của con đường đệ tử. Các đặc tính này phải có trong cả ba hạ thể, để thể xác 

luôn luôn nghiêm trì giới luật, thể tình cảm và thể trí thường xuyên có định 

hướng tinh thần. Vì thế, hành giả nhất tâm tiến đến mục tiêu “bằng mọi giá.” 

Nguyện Vọng Rực Lửa. Nhiều bạn nói rằng: tôi đã thực hiện tốt giai đoạn 

nguyện vọng bừng cháy, giờ tôi bước vào giai đoạn thiền định. Không phải thế, 

bởi vì nguyện vọng bừng cháy đi cùng với toàn bộ các thực thể tiến hoá, ngay cả 

Hành Tinh Thượng Đế cũng có nguyện vọng rực lửa, thậm chí cả Thái dương 

Thượng đế. Nguyện vọng là khao khát tiếp cận nguồn cuội và các nguồn cội luôn 

ngày càng trở nên cao hơn. 

Sự thấu hiểu tinh thần liên quan đến việc phát triển ý thức về các thực tại nội 

tâm. Nó được bồi dưỡng bằng cách học hỏi những vấn đề thông thường, và 

bằng cách thấu đáo các ý tưởng ẩn trong ngôn từ. Nó được phát triển bằng cách 

thận trọng xem xét các nguyên nhân ẩn trong mọi sự ham muốn, khát vọng, và 

xúc cảm. Vì thế, nó liên quan đến dục vọng hay cõi cảm dục. Nó cũng tìm cách 

thấu hiểu các biểu tượng hay dạng hình học có hàm chứa một ý tưởng hay tư 

tưởng. Vì thế, nó liên quan đến cõi trí. Điều này sẽ được bàn sau, trong Quyển III. 

Đọc hiểu tinh thần. Nó rất giống như phân biện tâm linh. Bạn nhìn vào thế giới 

và thấy mọi thứ không như chúng có vẻ là. Chúng luôn hướng đến một nguyên 

mẫu tinh thần cao hơn. 
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Có thể nói vắn gọn sự Sùng kính Ishvara là thái độ của phàm ngã và ba hạ thể 

nhằm phục vụ chân nhân, vị chủ nhân, là vị Thượng Đế hay Đấng Christ ở nội 

tâm. Sự sùng kính này gồm ba phương diện, khiến cuộc sống phàm nhân luôn 

tuân phục vị Thầy ở nội tâm. Rốt cuộc, nó đưa người chí nguyện đến với các 

bậc trọn lành hay các huấn sư tinh thần. Nó cũng giúp y hiến mình phụng sự 

Ishvara hay Chân ngã thiêng liêng ẩn trong tâm của mọi người, và mọi hình thể 

biểu hiện thiêng liêng. [191] 

Sùng Kính Ishvara. Đây là sự sùng kính với Đức Chúa nội tâm và bạn là Đức 

Chúa nội tâm đó. Vì vậy, chúng ta phải nhận ra bản chất cao siêu hơn của chúng 

ta và sùng kính nó, tuân thủ theo các quy luật của nó. 

Năm giới răn trên là Niyama, hoặc năm quy tắc, và Kỹ Thuật Ánh sáng dựa trên 

các giới răn này, và chúng ta đang cố gắng sử dụng Kỹ Thuật Ánh Sáng này. 

Năm Điều Răn 

I. Physical Nature. 

1. Harmlessness. This covers a man's physical acts as they relate to all forms of 

divine manifestation [Page 185] and concerns specifically his force nature or the 

energy which he expresses through his physical plane activities. He hurts no 

one, and injures nobody. 

I. Đặc tính Thân xác. 

1. Không gây tổn hại. Giới răn này bao gồm các hành động của con người ở cõi 

trần khi chúng liên quan đến tất cả những hình thể biểu hiện thiêng liêng. 

Chúng đặc biệt liên quan đến bản chất mãnh lực hay năng lượng được y phát 

biểu qua những hoạt động của mình ở cõi trần. Y không hại ai, và không làm tổn 

thương bất cứ người nào hay vật nào. 

Năm Điều Răn. Trong Liên đoàn Morya, chúng ta nghiên cứu những điều này 

một cách hệ thống và suy ngẫm về chúng, và tôi cũng biết rằng bạn đã đọc 

những điều này và đang cố gắng áp dụng chúng vào cuộc sống của bạn. 

Về phương diện bản chất vật lý, vô tổn hại là giới răn đầu tiên trong số năm giới 

răn, và nó bao hàm các hành vi vật lý của một người có liên quan đến tất cả các 

hình thức biểu hiện Thiêng liêng, và đặc biệt liên quan đến bản chất mãnh lực 

hoặc năng lượng của người đó thể hiện trong các hoạt động trên cõi trần. Y 

không làm tổn thương ai, người nào, và chúng ta không chỉ thực hành hạnh vô 

tổn hại ở cấp độ vật lý mà còn trên phương diện  cảm xúc và trí tuệ. Chúng ta nên 

nhận ra rằng chúng ta phải học cách trở nên vô tổn hại trong các phản ứng cảm 

xúc của mình, chúng ta thường có những suy nghĩ phê phán thuộc hạ trí. Do 

vậy, nó thực sự phải áp dụng cho toàn bộ bản chất phàm ngã. 
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2. Truth. This concerns primarily his use of speech and of the organs of sound, 

and relates to "truth in the inmost part" so that truth in externality becomes 

possible. This is a large subject and deals with the formulation of a man's belief 

regarding God, people, things and forms through the medium of the tongue and 

voice. This is covered in the aphorism in Light on the Path. "Before the voice can 

speak in the presence of the Master it must have lost the power to wound." 

2. Chân thật. Giới răn này chính yếu liên quan đến việc y dùng lời nói của mình 

và cơ quan phát ra âm thanh. Nó liên quan đến sự “chân thật trong tận thâm 

tâm” để y có thể sống chân thật ở bên ngoài. Đây là một chủ đề rộng lớn, trình 

bày niềm tin của mỗi người về Thượng Đế, con người, các sự vật và hình thể, qua 

trung gian của cái lưỡi và tiếng nói. Đây là hàm nghĩa của một câu châm ngôn 

trong Ánh sáng trên Đường Đạo. “Trước khi được nói trước Chân sư, lưỡi phải 

mất năng lực làm tổn thương kẻ khác.” 

Chân Thật với Tất cả chúng sinh: điều này liên quan chủ yếu đến việc sử dụng 

lời nói. Toàn bộ ý tưởng liên quan đến việc chúng ta có trung thực hay không. 

Nếu chúng ta không nói dối, chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Có đủ mọi cách 

nói dối: bạn nói dối với người khác, bạn nói dối chính mình… có đủ loại biến 

dạng ở đó. Vì vậy, chân thật là rất quan trọng. Chúng ta phải thực hành chân 

thật ở phần sâu thẳm nhất để sự thật ở bên ngoài trở nên khả thi. Chúng ta phải 

hợp lý và đúng thật trong suy nghĩ của chúng ta, không cố gắng tự lừa dối bản 

thân hoặc cho phép bản thân bị đánh lừa bởi chính suy nghĩ của chúng ta. 

Đây là một chủ đề lớn và liên quan đến việc hình thành niềm tin của một người 

với Chúa, với những người khác, với mọi thứ và hình tướng thông qua phương 

tiện của lưỡi và giọng nói. Bạn hãy nhớ lại câu châm ngôn trong Ánh Sáng Trên 

Đường Đạo: “Trước khi được đứng trước Chân sư, Lưỡi phải hết năng lực làm tổn 

thương kẻ khác”. Ánh Sáng Trên Đường Đạo là một trong những cuốn sách nhỏ 

thực sự được viết bởi Chân sư Hilarion, vốn là Thánh Paul trong một kiếp trước. 

Chân sư Hilarion là vị Đế Quân Cung 5, nhưng Ngài có liên quan rất chặt chẽ với 

Cung 1, không chỉ với Cung 5 thôi. Ngài đạt đến Vương quốc thiên đường bằng 

bão táp và Ngài  hi vọng mọi người khác cũng làm như thế. Chúng ta được nhắc 

nhở rằng những chỉ trích gây nhiều tổn thương là một trong những nguồn cội 

chính của Ảo cảm. 

3. Abstention from theft. The disciple is precise and accurate in all his affairs and 

appropriates nothing which is not rightly his. This is a large concept covering 

more than the fact of actual physical appropriation of others' possessions. 

3. Không trộm cắp. Người đệ tử ứng xử minh bạch và chính xác trong tất cả các 

công việc của mình, và không chiếm dụng bất cứ sự vật gì không đúng là của 
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mình. Đây là một khái niệm rộng lớn bao gồm nhiều hơn là việc thực tế chiếm 

dụng các sở hữu vật chất của người khác. [186] 

Khi bạn làm điều gì đó, người đệ tử phải chính xác và không nhận về mình 

những không đúng thực của mình. Điều này liên quan đến việc trích dẫn từ 

người khác mà không đưa rõ nguồn trích dẫn. Trong thời đại “cắt và cán” này, 

mọi người thường lấy một ít từ chỗ này, một ít từ chỗ kia, và biến chúng thành 

của mình. Điều này được gọi là đạo văn, và thực tế đó là một hình thức trộm cắp. 

Vì vậy, bạn hãy luôn rèn luyện mình nêu rõ các trích dẫn mà bạn sử dụng để mọi 

người biết cái gì thuộc về bạn và những gì thuộc về người khác. 

Đây là một khái niệm lớn, có ý nghĩa nhiều hơn chỉ việc chiếm đoạt tài sản vật lý 

của người khác. Chúng ta cũng có sự chiếm đoạt tài sản tinh thần. Chúng ta biết 

những gì thuộc về chúng ta và những gì thuộc về người khác, và nếu chúng ta cố 

gắng thổi phồng sai lạc sức mạnh, uy tín, danh tiếng của chúng ta, hay bất cứ 

điều gì đó, bằng cách lấy đi những gì không phải là của chúng ta, nó sẽ quay trở 

lại với chúng ta 

Chân sư DK tiếp tục giải thích 5 Điều Răn. Ngài phân chia những điều răn này 

theo bản chất vật lý, cảm xúc và trí tuệ. Nhưng sự việc không hoàn toàn đơn giản 

như vậy. 

Hầu hết mọi điều được nói ở đây là nền tảng của The Technique Of Light đều có 

thể được tìm thấy trên tất cả các cấp độ khác nhau của phàm ngã, linh hồn sẽ 

không bao giờ gây tổn hại, không bao giờ. Chính Phàm ngã với ý thức về sự Tách 

Biệt, Chia Rẻ gây tổn hại. Ý Thức Tách Biệt là nguyên nhân của việc gây tổn hại. 

Vì vậy, nếu chúng ta muốn thực sự hiệu quả trong công việc xua tan ảo cảm này, 

chúng ta phải sống ngày càng nhiều hơn như một linh hồn. 

II. Astral Nature. 

4. Abstention from incontinence. This is literally desirelessness and governs the 

out-going tendencies to that which is not the self, which finds physical plane 

expression in the relation between the sexes. It must be remembered here, 

however, that this expression is regarded by the occult student as only one form 

which the out-going impulses take, and a form which allies a man closely with 

the animal kingdom. Any impulse which concerns the forms and the real man 

[Page 186] and which tends to link him to a form and to the physical plane is 

regarded as a form of incontinence. There is physical plane incontinence and 

this should have been left behind by the disciple long ago. But there are also 

many tendencies towards pleasure seeking with consequent satisfaction of the 

desire nature and this, to the true aspirant, is likewise regarded as incontinence. 

II. Bản chất Cảm dục. 

4. Không buông lung tình dục. Đây thực sự là hạnh vô dục và chi phối các khuynh 

hướng quay ra ngoài, đến với những gì không phải là chân ngã. Nó biểu lộ ở cõi 
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trần thành mối liên hệ giữa các giới tính. Tuy nhiên, ở đây cần lưu ý rằng người 

môn sinh huyền bí xem sự biểu lộ này chỉ là một dạng của các thôi thúc hướng 

ngoại. Đó là một dạng liên kết chặt chẽ con người với giới loài vật. Bất cứ sự thôi 

thúc nào liên quan đến các hình thể và chân nhân, và có khuynh hướng nối kết 

chân nhân với một hình thể và với cõi trần, đều được xem là một dạng buông 

lung tình dục. Có sự buông lung tình dục ở cõi trần mà lẽ ra người đệ tử đã từ bỏ 

điều này từ lâu. Thế nhưng cũng có nhiều khuynh hướng tìm kiếm lạc thú với 

hậu quả thỏa mãn bản chất dục vọng, mà người chí nguyện chân chính vẫn xem 

là buông lung tình dục. 

Về bản chất cảm xúc, Ngài nói Không buông lung tình dục, và Ngài đã cố để dịch 

thuật ngữ này hoặc bà Alice Bailey đã làm theo hướng dẫn của Ngài. “Đây thực sự 

là hạnh vô dục và chi phối các khuynh hướng quay ra ngoài, đến với những gì không 

phải là chân ngã”. Hiểu theo nghĩa rộng, tất cả là Ngã, cái duy nhất, hay bất cứ 

tên gọi nào mà bạn muốn gọi, hoặc không gọi là gì cả, Cái Không Tên. Nhưng với 

mục đích thực tế, có những thứ nằm trong phạm vi “Vòng -Giới-Hạn” của chúng 

ta và những gì nằm bên ngoài nó, và những gì bên ngoài được gọi là phi ngã. Vì 

vậy, có một xu hướng tìm kiếm hướng đến cái vô ngã, trên cõi trần được thể hiện 

trong mối quan hệ giữa hai giới.  

Tuy nhiên, “ở đây cần lưu ý rằng người môn sinh huyền bí xem sự biểu lộ này chỉ là 

một dạng của các thôi thúc hướng ngoại. Đó là một dạng liên kết chặt chẽ con người 

với giới loài vật. Bất cứ sự thôi thúc nào liên quan đến các hình thể và chân nhân, và 

có khuynh hướng nối kết chân nhân với một hình thể và với cõi trần, đều được xem 

là một dạng buông lung tình dục.” Đây là mở rộng ý nghĩa của nó: con người trở 

nên gắn bó với cái không phải là Cái Ngã Thật Sự, và trong hàng triệu, triệu năm 

đầu tiên của cuộc sống chúng ta trên trần gian chúng ta đã liên tục làm điều đó, 

chỉ về sau này chúng ta mới làm bắt đầu rút lui và trừu xuất về phía trung tâm 

dưới ảnh hưởng sao Kim. Điều này rất thú vị bởi vì chúng ta hoạt động vào một 

ngày sao Kim với cung năm có liên quan.  

Chúng ta phân tích, buông bỏ và tiến về trung tâm, chúng ta sử dụng lực hướng 

tâm thay vì lực ly tâm của sao Hỏa. Vì vậy, tất cả là sự tương phản giữa ham 

muốn, dục vọng thôi thúc của sao Hỏa và sự thu lại của Sao Kim hướng về trung 

tâm, nơi chúng ta thực sự tìm thấy chính mình. “Có sự buông lung tình dục ở cõi 

trần mà lẽ ra người đệ tử đã từ bỏ điều này từ lâu. Thế nhưng cũng có nhiều khuynh 

hướng tìm kiếm lạc thú với hậu quả thỏa mãn bản chất dục vọng, mà người chí 

nguyện chân chính vẫn xem là buông lung tình dục”. Vì vậy, nếu chúng ta không 

thể tập trung chúng ta vào linh hồn, vào tâm thức của chúng ta, vào tâm thức 

nội tại tách rời khỏi mọi nhận thức, thì chúng ta vẫn còn ở một mức độ nào đó 

“buông lung dục vọng”. Bạn có thể thấy những điều răn đặc biệt này sâu sắc như 

thế nào. 
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III. Mental Nature. 

5. Abstention from avarice. This deals with the sin of covetousness which is 

literally theft upon the mental plane. The sin of avarice may lead to any number 

of physical plane sins and is very powerful. It concerns mental force and is a 

generic term covering those potent longings which have their seat not only in 

the emotional or kamic (desire) body, but in the mental body also. This 

commandment to abstain from avarice is covered by St. Paul when he says "I 

have learned in whatsoever state I am, therewith to be content." That state has 

to be attained before the mind can be so quieted that the things of the soul can 

find entrance. 

III. Bản chất trí tuệ 

5. Không tham lam. Đây là sự ham muốn mà thực chất là tội trộm cắp trên cõi trí. 

Sự tham lam vốn rất mạnh mẽ và có thể dẫn đến bất cứ tội lỗi nào ở cõi trần. Nó 

liên quan đến sức mạnh của trí năng, và là thuật ngữ gồm chung các khao khát 

mãnh liệt không chỉ bắt nguồn từ thể tình cảm hay dục vọng, mà còn có trong 

thể trí. Giới răn không tham lam này được Thánh Paul đề cập đến khi ông nói 

“Tôi đã học được cách an vui dù ở trong bất cứ tình trạng nào.” Phải đạt đến trạng 

thái vừa kể trước khi thể trí có thể yên lặng đến mức đón nhận được ảnh hưởng 

từ linh hồn. 

Một lần nữa chúng ta có thể thấy điều này có thể được áp dụng nhiều hơn là bản 

chất cảm dục. Cuối cùng, Ngài nói về bản chất trí tuệ: Không tham lam. Điều 

răn này liên quan đến tội lỗi của sự ham muốn. Bạn ham muốn những gì người 

khác có, mà đây thực chất là hành vi trộm cắp trên cõi trí. Trộm cắp nằm phía 

sau rất nhiều tư tưởng và hành động. Chúng ta tìm kiếm phương pháp sai lầm 

để trở thành vĩ đại như bản chất cơ bản của chúng ta. Chúng ta tìm cách tích lũy 

mọi thứ cho chính mình như thể điều đó có thể khôi phục lại cho chúng ta bản 

chất tinh thần thực sự của chúng ta, và tất nhiên không thể làm điều này theo 

cách đó được. Chúng ta nghĩ rằng chúng ta phải có nhiều tiền, nhiều đô la, nhưng 

chúng ta phải thu thập nó chính đáng. Chúng ta không thể lấy chúng từ bất cứ 

thứ gì hay từ bất cứ ai khác, gắn nó với chính mình và nghĩ rằng chúng ta đang 

trở nên vĩ đại hơn. Sự vĩ đại nằm trong sự đồng nhất với Đức Thượng đế Nội Tâm 

mà chúng ta đang có. Vì vậy, tội lỗi của sự tham lam nói ở đây có thể dẫn đến bất 

kỳ tội lỗi nào trên cõi trần và nó thật sự mạnh mẽ. Tất cả các cuộc chiến tranh, 

các cuộc xâm lược, lấn chiếm, trong đó một nhóm người hoặc một quốc gia 

mong muốn có những gì mà nhóm khác hay quốc gia khác có và họ sẵn sàng 

thực hiện điều đó bằng vũ lực. Đây là vấn đề liên quan đến mãnh lực trí tuệ và 

là một thuật ngữ chung bao hàm những khát khao mãnh liệt không chỉ trong 

bản chất cảm xúc hay kamic mà còn trong thể trí. Ngài gần như nói rằng có một 

loại ham muốn vươn ra ngoài và thể trí cũng như thế. “Giới răn không tham lam 

này được Thánh Paul đề cập đến khi ông nói ‘Tôi đã học được cách an vui dù ở trong 
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bất cứ tình trạng nào.’ Phải đạt đến trạng thái vừa kể trước khi thể trí có thể yên lặng 

đến mức đón nhận được ảnh hưởng từ linh hồn”. 

Đây là năm điều răn mà Ngài yêu cầu chúng ta nghiên cứu, và sau đó có năm quy 

luật, tất cả là mười, tất cả được đưa ra bởi phụ chủng đầu tiên của chủng tộc gốc 

Arian. Bạn có thể hiểu làm thế nào 1, 10, 5 cùng làm việc với nhau; ý chí và trí 

tuệ thực sự bắt đầu tự thể hiện trong lĩnh vực này và sẽ nâng cao mẫu chủng thứ 

năm, đặc biệt là nhóm nguyên mẫu tạo ra giống dân Ấn Độ từ rất lâu rồi. 

Các qui luật về Kỹ Thuật của Ánh Sáng đã được nêu ra một cách thoả đáng trong 

hệ thống Raja Yoga của Patanjali, với năm giai đoạn tiêu biểu Định Trí, Tham 

Thiền, Chiêm Ngưỡng, Khai Ngộ, và Linh Hứng; Năm giai đoạn này đến lượt chúng 

phải được song hành bằng cách tuân thủ Năm Quy Luật và Năm Điều Răn. Tôi 

yêu cầu các bạn nghiên cứu các điều này. Đến phiên chúng, năm quy luật và năm 

điều răn sẽ tạo ra nhiều kết quả trong sự nhạy cảm tâm linh mà sự giao tiếp với 

Thánh Đoàn, sự giác ngộ, phụng sự và giữ giới luật là các thể hiện. Sau rốt là giai 

đoạn “hợp nhất cô lập” vốn là một tên gọi khác thường mà Đạo Sư Patanjali dùng 

để mô tả cuộc sống nội tâm của vị đệ tử điểm đạo. 

“Hợp nhất cô lập” đôi khi là một thuật ngữ tốt, đôi khi là một thuật ngữ kém, 

nhưng cơ bản, những gì bạn cần làm là thay vì tất cả những đa bội xung quanh 

bạn rất rối ren và chia tách, bạn cô lập trong chính nó sự đơn nhất, duy nhất vốn 

thống nhất tất cả sự đa dạng, và điều  này cần một thời gian dài để, và chúng ta 

thực sự phải làm việc trên đó. 

Đây là những điều rất quan trọng và là nền tảng của Kỹ thuật Ánh sáng mà 

chúng ta đang sử dụng để xua tan ảo cảm cá nhân, ảo cảm nhóm và ảo cảm thế 

gian. Nếu chúng ta không tiếp tục rèn luyện bản thân, chúng ta không thể hữu 

ích trong nhiệm vụ này, chúng ta sẽ trở thành một phần của vấn đề, chứ không 

phải là một phần của giải pháp. Vì vậy chúng ta phải rèn luyện, rèn luyện một 

cách tỉ mỉ. Sự rèn luyện thực sự sử dụng cung 5 của thể trí, và không có cách nào 

để tránh né được. Và dĩ nhiên loại tâm thức cung 2 sẽ tham gia và chúng ta sẽ 

không còn bị cuốn theo xu hướng cung 6 nói chung của thể cảm dục vốn tạo ra 

sự biến dạng, sự cường điệu hoặc sự giảm thiểu, gây ra ảo cảm.  Chúng ta sẽ thấy 

sự sống theo đúng tỷ lệ, và bạn hãy nhớ rằng sao Kim—hành tinh của sự cân đối, 

tỷ lệ, chủ tinh của Thiên Bình, dấu hiệu của tỷ lệ 

Những qui luật và những điều răn thực sự nền tảng của công việc chúng ta đang 

làm. Một số người nghĩ rằng họ đã vượt qua các qui luật và các Điều Răn, nhưng 

thực sự điều đó cũng giống như nói rằng bạn sống trong một ngôi nhà mà không 

có nền móng vững chắc. Thỉnh thoảng, bạn phải đi bộ quanh nhà và xem xét liệu 

nó có vết nứt hoặc có lỗ hổng nào trong nhà không, nó có nghiêng không vì nền 

móng sụt lún… Bạn phải ghi nhớ những điều này, nên ghi nhớ chúng, và khi 

chúng ta đi qua trong cuộc sống, chúng ta nên xem liệu chúng ta có vi phạm 
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những qui luật hoặc các điều răn không. Khi đó, chúng ta sẽ ở một vị trí tốt để 

thực hiện công việc xua tan ảo cảm này. 
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WEBINAR ẢO CẢM —BÀI 9 

ẢO CẢM CUNG 7 

Đây là bài lược dịch phần nói chuyện của Thầy Hiệu Trưởng về các ảo cảm của 

cung 7 trong webinar Ảo cảm số 10. Cuối bài, tôi có ghi lại 21 tổng kết của Thầy 

Hiệu Trưởng nói về các đặc điểm của ảo cảm. Nếu không sự diễn giải tuyệt với 

của Thầy thì chúng ta thật khó hiểu thấu các ảo cảm này vì tên gọi của các Ảo 

cảm cung 7 thật khó hiểu. Sau phần này sẽ là phần nói về Kỹ Thuật Ánh sáng 

(Technique of the Light) mà Chân sư DK dạy chúng ta nhằm xua tan nhanh 

chóng các ảo cảm cá nhân cũng như ảo cảm tập thể. Kỹ Thuật Ánh sáng thực 

chất là một bài Thiền, và các bạn có thể áp dụng trong các buổi tham thiền của 

bạn. 

****************************************************************************** 

Tóm tắt về Kỹ Thuật Ánh Sáng  

Kỹ thuật xua tan ảo cảm áp dụng với cá nhân và cho nhóm khá giống nhau. Bạn 

tập hợp ba khía cạnh của ánh sáng lại: ánh sáng của vật chất, ánh sáng của trí 

tuệ và sau cùng là ánh sáng của linh hồn. Tất cả đến trong bạn, tạo ra một chùm 

ánh sáng, một ngọn đèn pha. Nó chịu tác động cung năm khá nhiều, cung sáng 

nhất trong tất cả các cung. Hãy nhớ rằng Chúa tể cung năm chói lọi nhất trong 

tất cả các Vị Chúa Tể của Các Cung. Bạn phóng chùm tia sáng đó vào cõi cảm dục. 

Trên cõi cảm dục đó bạn tìm thấy ảo cảm cá nhân mà bạn đang làm việc với. Bạn 

hiểu được mối quan hệ giữa ánh sáng và ảo cảm, cùng những nguy hại mà ảo 

cảm đó đang gây ra. Sau đó bạn hình dung để làm tiêu tan ảo cảm. Thực tế, kỹ 

thuật này khá đơn giản và tất nhiên bạn chắc chắn rằng bạn được bảo vệ theo 

nghĩa bạn có thể sử dụng các mantram, hoặc đơn giản chỉ bằng ánh sáng của 

linh hồn và đồng nhất nhiều hơn với linh hồn, khi đó bạn sẽ có được sự bảo vệ 

mặc dù những mantram cũng rất hiệu quả. 

Ảo cảm về công tác huyền thuật—The glamour of magical work.  

[Self-reference is involved. The manipulation and commanding of the powers 

makes one feel, personally, unduly important. One views oneself at the center 

of the magical circle (somewhat similar to the third ray "spider at the center") 

One begins to think of oneself, the "magical operator", as more important than 

the operation. All this becomes self-referencing. Wherever there is self-

reference (without detachment) there is glamor. 
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[Có liên quan đến việc tự tham chiếu bản thân. Việc thao túng và điều khiển các 

mãnh lực làm con người cảm thấy, về mặt cá nhân, vô cùng quan trọng. Chúng 

ta thấy mình ở trung tâm của vòng tròn huyền thuật (phần nào giống với "con 

nhện ở trung tâm" của cung 3). Chúng ta bắt đầu nghĩ về chính mình, "người 

điều khiển huyền thuật", quan trọng hơn là hành động huyền thuật. Tất cả điều 

này trở thành tự tham chiếu đến bản thân. Bất cứ nơi nào có sự tự tham chiếu 

(không buông xả) sẽ có ảo cảm. 

Cung 7 đang đến và nhiều linh hồn cung 7 đang lâm phàm, các linh hồn cung 7 

sẽ là những nhà huyền thuật thực tiển trên thế giới. Câu hỏi đặt ra ở đây: những 

nhà huyền thuật này sẽ ở đâu, trên phương diện trí tuệ nghiêm ngặt mà đôi khi 

được gọi là Hắc thuật, hay họ sẽ làm việc với Chánh Thuật của linh hồn?  

Ảo cảm đầu tiên của Cung 7 được gọi là Ảo cảm của công tác huyền thuật. Bạn 

thấy rất nhiều thứ như thế đang diễn ra trên TV. Một số người đang làm nhiều 

điều kì diệu. Tôi không biết họ làm như thế nào, nhưng rõ ràng họ thuộc cung 

7, và có một chút vị kỷ ở đây. Do vậy, rất nhiều tư tưởng như: “Tôi, nhà huyền 

thuật, tôi điều hành và chỉ huy các mãnh lực thiên nhiên. Tôi cảm thấy rất quan 

trọng”, và thế tôi đánh mất ý thức về tỷ lệ. Tôi nghĩ bạn biết Aleister Crowley, 

một người thuộc cung 7. Ông biết rất nhiều về cung 7, khá tự cao về những gì 

ông làm. Ông có cung mọc Leo, vì thế ông xem mình là trung tâm của vòng tròn 

huyền thuật. Nó hơi giống với “con nhện ở trung tâm”. Bạn bắt đầu nghĩ mình 

là người điều khiển huyền thuật, bạn trở nên quan trọng hơn cả những gì bạn 

làm. Đó là sự tự tham chiếu, và bất cứ khi nào có sự tự tham chiếu, sẽ có ảo cảm,  

bởi vì bạn đang phóng đại tầm quan trọng của chính mình, bạn đánh mất ý thức 

về tỷ lệ. Bạn không thực sự có một quan điểm toàn diện và nhìn theo tỷ lệ. Nếu 

bạn đang đề cập đến bản thân mình mà không có sự buông xả tách rời thì sẽ có 

ảo cảm. 

Ảo cảm về mối liên hệ của các đối cực—The glamour of the relation of 

the opposites.  

[This can involve sexuality or the bringing together of any opposites. The 

question arises: "Should the opposites which are brought together rightfully be 

brought together?" 

[Điều này có thể liên quan đến tình dục hoặc mang các cực đối lập lại nhau. Câu 

hỏi được đặt ra: "Liệu các cực đối lập được kết hợp với nhau có hợp lý không?" 

Ảo cảm này có thể liên quan đến tình dục vì tình dục bị kích thích rất nhiều khi 

nhân loại bước vào Thời đại Bảo Bình và Cung 7 sẽ kiểm soát. Thực ra, bạn có thể 
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thấy nó xảy ra ngay bây giờ. Nhân loại đang đi vào thời đại Bảo Bình thông qua 

sao Kim, không phải qua sao Thổ như các đệ tử, và phương diện thấp của sao 

Kim sẽ giúp gắn kết các mặt đối lập lại với nhau. Nhưng nó sẽ được thực hiện 

đúng cách không? Ngay bây giờ, có vẻ như nó đã vượt quá tầm kiểm soát một 

chút và cần phải sửa chữa. Câu hỏi đặt ra ở đây là “liệu những cặp đối nghịch mà 

tôi đang mang lại với nhau có được kết hợp một cách hợp lý không?” Vì bạn có thể 

mang các cực đối lập lại với nhau, nhưng điều đó có phù hợp với Thiên Cơ hay 

không? Bạn có thể chứng minh sức mạnh của mình khi làm điều này, có thể 

tham gia vào nó, và bạn mang chúng vào chịu tác động của luật hấp dẫn. Nhưng 

bạn không đứng lui lại và thực sự thấy mục đích của việc mang những thứ này 

lại với nhau. 

Ảo  cảm  về  các  mãnh  lực  dưới  mặt  đất—The glamour of the 

subterranean powers 

[One develops a sense of superiority over the lower powers one can summon 

and command. There is an exaggerated sense of personal potency (in this 

respect). One exhibits such powers for admiration or for personal gain. 

[Con người phát triển một cảm giác vượt trội so với các mãnh lực thấp hơn mà y 

có thể triệu tập và điều khiển. Có một ý thức phóng đại về tiềm năng cá nhân (về 

mặt này). Một người thể hiện quyền năng như vậy để được ngưỡng mộ hoặc vì 

lợi ích cá nhân. 

Đây là ảo cảm thú vị, một ảo cảm không dễ để định nghĩa—ảo cảm của các mãnh 

lực dưới mặt đất. Tất cả những gì bạn phải làm là suy nghĩ về Gandalf 4 và Chúa 

Tể Của Những Chiếc Nhẫn, và tất cả những gì mà y đã đi từ việc là Gandalf Grey 

đến Gandalf the White, và các mãnh lực dưới mặt đất hiện diện rõ rệt trong Chúa 

Tể Của Những Chiếc Nhẫn. Rõ ràng, Tolkien5 biết rất rõ khi ông viết những điều 

đó. Ông là một người Ma Kết, và tôi tin rằng ông có rất nhiều phẩm chất Leo. 

Chính bản chất Ma Kết của ông đã làm ông quen thuộc với những chiều sâu ẩn 

giấu trong lòng đất. Bạn có một viên kim cương ở đây, và Hắc Đạo và Bạch Đạo 

đều được mô tả bởi viên kim cương đó. Bạn có thể đi xuống các tầng sâu địa ngục 

trong tam giác thấp của viên kim cương, hoặc bạn có thể vươn lên các tầm cao. 

Đó là đỉnh núi và vực thẳm được chứa đựng trong Ma Kết.  

 
4  là một nhân vật giả tưởng xuất hiện trong tiểu thuyết The Hobbit và The Lord of the Rings của 

tác giả J. R. R. Tolkien. Là một phù thủy, Gandalf còn được biết đến như Gandalf the 
Grey hoặc Gandalf the White. 
5 nhà ngữ văn, tiểu thuyết gia, và giáo sư người Anh, được công chúng biết đến nhiều nhất qua 

các tác phẩm Anh chàng Hobbit (The Hobbit) và Chúa tể những chiếc nhẫn (The Lord of the 
Rings).  
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Vì vậy, bạn phát triển một ý thức vượt trội so với những mãnh lực thấp kém hơn 

mà bạn, một nhà huyền thuật vị kỷ, có thể triệu tập và chỉ huy. Bạn có được cảm 

giác cường điệu cá nhân, bạn thể hiện những sức mạnh này để được ngưỡng mộ 

và lợi lộc. Bạn luôn quan tâm đến việc gọi, kêu gọi, triệu tập những gì thấp kém 

hơn mà bạn có thể kiểm soát. Thần đèn xuất hiện và bạn chỉ huy thần đèn. Đó 

là một sự sa ngã quyền lực, và hãy nhớ rằng cung 7 là phương diện cụ thể của 

cung 1. Nó liên quan rất nhiều với cung 1, và những người là linh hồn cung 7, 

nhiều người trong số họ, cuối cùng đã chuyển qua cung 1. 

Ảo cảm của việc ghép lại với nhau—The glamour of that which brings 

together.  

[A good task for a 'match-maker'! The question is: "Does that which is brought 

together serve a higher, impersonal purposes, or does it feed the pride of the one 

who is able to bring things together? Is one truly following the Plan or the 

Archetype?  

[Một nhiệm vụ tốt cho 'người mai mối’! Câu hỏi đặt ra là: "Liệu cái được kết hợp 

lại phục vụ cho một mục đích cao cả, vô ngã, hay nó nuôi dưỡng sự kiêu hãnh 

của người có khả năng kết nối mọi thứ lại với nhau? Y có thực sự tuân theo Thiên 

Cơ hay Nguyên Hình không? 

Ảo cảm này cũng tương tự—Ảo cảm của sự kết hợp lại với nhau. Bạn sẽ làm một 

người mai mối tốt. Câu hỏi đặt ra là “những gì được kết hợp lại với nhau có phục 

vụ cho một mục đích cao cả vô ngã hay nó nuôi dưỡng sự kiêu hãnh của người 

có thể mang mọi thứ lại với nhau?” Bạn có thực sự tuân theo Thiên Cơ và Nguyên 

mẫu bởi vì nó có thể mang lại nhiều thứ lại cùng nhau. Câu hỏi đặt ra là, “Kế 

hoạch thiêng liêng vào thời điểm này và trong không gian này có yêu cầu thế 

không?” Nếu không, bạn chỉ thể hiện năng lực của mình, bạn không phù hợp với 

ý định của các Quyền Lực Siêu Việt. Chúng ta thấy rất nhiều điều này đang diễn 

ra. 

Ảo Cảm Về Thể Xác—The Glamour Of The Physical Body  

[We see this throughout our modern materialistic civilization. We see this in 

the modelling industry and the aspiration to look just like the models. The 

emphasis upon the body is paramount. Exercise, dieting, appearance—all these 

are over-emphasized compared with the quality within. 'You have to be good 

looking...or else!' The EXTERNAL. 
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[Chúng ta thấy điều này trong nền văn minh vật chất hiện đại của chúng ta. 

Chúng ta thấy nó ngành công nghiệp người mẫu và tham vọng để trở nên giống 

như người mẫu. Sự nhấn mạnh vào thể xác là quan trọng nhất. Tập thể dục, ăn 

kiêng, ngoại hình, tất cả những thứ này được nhấn mạnh quá mức so với phẩm 

chất bên trong. 'Bạn phải đẹp... nếu không!' BỀ NGOÀI. 

Nguyên khí thứ bảy là thể dĩ thái, và thể xác đậm đặc thực sự không phải là một 

nguyên khí. Nhưng trong một số cách liệt kê, cơ thể vật lý được xem là nguyên 

khí thứ bảy và mọi người tập trung vào việc tô điểm hình thức bên ngoài. Chúng 

ta thấy điều này trong nền văn minh vật chất hiện đại của chúng ta. Mọi người 

dành rất nhiều sức lực để tác động lên cái bên ngoài phi thực mà chúng ta gọi là 

cơ thể vật lý, theo cách mà họ muốn. Có tất cả các loại mĩ phẩm, tất cả các loại 

phẫu thuật, thậm chí thể dục thể chất, đều vì mục đích phù phiếm. Cả một 

ngành công nghiệp người mẫu. Thật tuyệt khi có những người mẫu và chúng ta 

muốn trông giống như những người mẫu đó, nhưng chúng ta bắt đầu quên đi 

con người thật sự bên trong. Do đó, sự nhấn mạnh vào hình thức bên ngoài trở 

nên thái quá mà sau rốt lại là phần không thực nhất của chúng ta. Chúng ta có 

tất cả các chế độ ăn kiêng, dáng vẻ bạn phải theo một cách nào đó. Gần đây, có 

một phản ứng lành mạnh chống lại điều đó. Trong các năm vừa qua, có một số 

người mẫu trông rất gần cái chết. Bạn tự hỏi liệu họ có ngất xỉu và chết trên sàn 

diễn không. Trông họ giống như một xác chết, một bề ngoài hóp háp, thiếu sinh 

khí, không khỏe mạnh chút nào. Họ đang nêu tấm gương rất xấu. 

Cuối cùng, một cách tiếp cận thực tế hơn đến với con người trên cõi trần gian đã 

xuất hiện và chống lại điển hình rất không lành mạnh này. Dù sao, “dễ nhìn” là 

như thế nào? Tôi muốn nói đến những điều thú vị thuộc giống dân chánh thứ 

tư, nhiều thành viên của giống dân đó rất đẹp, rất to lớn, cao 25 feet (6,35m), 27 

feet (6,85m), 30 feet (7,6m), có tầm vóc thật vĩ đại trong mẫu chủng thứ tư, và 

thậm chí, theo bà Blavatsky, còn cao lớn hơn nữa trong mẫu chủng thứ ba 

Lemurian. Khi đó, con người thực sự là nhân tố thống trị. Y có thể đá con khủng 

long ra khỏi đường đi. Như vậy, thực sự “đẹp” hay “dễ nhìn” có nghĩa là gì? Có 

một sự phù phiếm và ích kỷ nhất định đi cùng với điều đó, và nó phải được khắc 

phục bởi vì những thành công to lớn đã diễn ra trong thời kỳ tuyệt đẹp đó. Chỉ 

cần tự hỏi, bạn là ai? Khi bạn nhìn vào cơ thể của mình, đó có phải là bạn hay chỉ 

là công cụ của bạn? Bạn có thực sự nhìn thấy mình bên trong hay không? Người 

cung 7 dễ sa vào ảo cảm này, nhấn mạnh thái quá cơ thể vật lý. 
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Ảo Cảm Về Cái Thần Bí Và Bí Mật—The Glamour of The Mysterious and 

The Secret.  

[This is exclusivistic and keeps in power (over others) the one who references 

these mysteries and secrets as if he know about them, and others do not. Such 

reference is a way of gaining control over others who are presumably more 

ignorant than the one who uses supposed knowledge of these mysteries and 

secrets to stay in a position of authority. 

[Đây là sự độc quyền và nắm giữ quyền lực (trên những người khác). Người đề 

cập về những bí ẩn và bí mật này như thể chỉ y biết về chúng, còn những người 

khác thì không. Đó là một cách để giữ quyền kiểm soát những người khác vốn 

giả định kém hiểu biết hơn người sử dụng kiến thức được cho là về những bí ẩn 

và bí mật này để giữ vị trí quyền lực của họ. 

Ảo cảm này khá độc quyền, nó làm cho chúng ta nắm giữ quyền lực lên những 

người khác. Có những người đề cập đến những bí ẩn và bí mật như thể họ biết 

tất cả về chúng, còn những người khác thì không, và họ nắm giữ một quyền lực 

nhất định đối với những người không biết. Đó là một cách để giành quyền kiểm 

soát người khác. Hãy nhớ rằng cung 7 là một cung điều khiển. Nó liên quan rất 

nhiều với cung 1 nhưng nó kiểm soát những thứ cụ thể và những vấn đề cụ thể 

hơn là sự kiểm soát chung của cung 1. Vì vậy, đôi khi bạn giữ lại, không chia sẻ, 

độc quyền về những gì bạn biết, và bạn biết họ không thể thâm nhập được như 

bạn. Đó là một phương pháp khiến bạn trở nên quan trọng, và bất cứ khi nào bạn 

làm thế bạn đang bóp méo giá trị của chính mình và bạn biết bạn đang tạo ra sự 

biến dạng dựa trên ảo cảm. 

Ảo cảm về ma thuật tình dục—The Glamour of Sex Magic. 

[Sex sells! This type of magic is used throughout the advertising industry. The 

classic example is the beautiful semi-clothed model draped over a new sports 

car. Wrong association is established. The lure of sex is attached to secondary, 

ego-enhancing motives. Basically, we are dealing with the power over others 

through the exploitation of the sexual energy. Because ego is emphasized the 

Divine Plan is not! Thus, again, partiality. 

[Dùng sex để bán hàng! Loại ma thuật này được sử dụng trong ngành công 

nghiệp quảng cáo. Một ví dụ kinh điển là một người mẫu xinh đẹp ăn mặc hở 

hang nghiêng mình trên một chiếc xe thể thao mới. Một sự liên kết sai lạc được 

tạo ra. Sự hấp dẫn của tình dục gắn liền với động cơ thứ yếu, tăng cường bản 

ngã. Về cơ bản, chúng ta đang đề cập đến quyền lực trên những người khác 
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thông qua việc khai thác năng lượng tình dục. Bởi vì bản ngã được nhấn mạnh 

nên Thiên Cơ  bị bỏ quên! Như vậy, một lần nữa, một tầm nhìn phiến diện. 

Vâng, đó là dùng sex để bán hàng. Bạn bán một chiếc xe mới với cô gái xinh đẹp 

nghiêng mình trên xe, hoặc cũng có thể là một người đàn ông thực đẹp trai, hoặc 

một cái gì đó. Đây là loại “phép thuật” được sử dụng xuyên suốt trong ngành 

công nghiệp quảng cáo và các liên kết sai lầm được thành lập, sự hấp dẫn của 

tình dục được sử dụng cho một động cơ thứ yếu, tăng cường bản ngã, không 

phải những việc chân thực nhằm cho việc tái sinh nhân loại. Bạn sử dụng năng 

lượng này để có được sự thỏa mãn nhất định về bản chất cảm xúc của bạn, 

nhưng nó vốn không được dự định để được sử dụng theo cách đó. Khi bạn nắm 

giữ quyền lực trên người khác thông qua việc khai thác năng lượng tình dục thì 

bản ngã được nhấn mạnh và Thiên Cơ bị bỏ qua. Hãy nhìn vào cách ngành công 

nghiệp quảng cáo hiện đang sử dụng tình dục và sự quyến rũ, như cách họ gọi, 

để bán sản phẩm của họ, và điều này đang trở thành một loại nghệ thuật tinh 

vi! Chúng ta thậm chí có những thứ được gọi là những người thuyết phục ẩn 

giấu, những hình thức tinh tế có bản chất tình dục được xây dựng trong thiết kế 

của một cái gì đó. Bạn không nhìn thấy nó, nhưng bản chất vô thức của bạn nắm 

lấy nó, và bạn bị thu hút bởi nó. Đó là một thao tác bên ngoài sử dụng một năng 

lượng hoàn toàn không nhằm mục đích đó. Hãy nhớ rằng cung 7 có liên quan 

nhiều đến luân xa xương cùng và luân xa đáy cột sống, nhưng khi Chân sư DK 

nói với bạn về luân xa xương cùng, Ngài cho Uranus là một trong những chủ 

tinh cai quản nó, và bạn nhớ, Uranus là hành tinh cung 7 nổi bật. Vì vậy, chúng 

ta phải thực sự không tham gia vào cách thức mua sắm này vốn được sử dụng 

cho mục đích thứ yếu. 

Ảo Cảm Về Các Mãnh Lực Biểu Lộ Đang Xuất Hiện—The Glamour of The 

Emerging Manifested Forces 

[Something is precipitating, and the magical operator is the apparent cause of 

their precipitation. This exalts his own value in his own eyes and the eyes of 

others. This mixes the little self with something which should be handled 

impersonally and for the greater good. Ego exaltation should have nothing to 

do with the ability to promote manifestation. 

[Một cái gì đó đang hiện hình, và huyền thuật gia là nguyên nhân rõ ràng của sự 

hiện hình đó. Điều này nâng cao giá trị của y trong mắt của y và của người khác. 

Điều này trộn cái tôi nhỏ bé với một cái gì đó nên được xử lý một cách vô ngã và 

cho lợi ích lớn hơn. Tôn vinh bản ngã không nên liên quan gì đến khả năng thúc 

đẩy sự biểu hiện. 
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Đây là một ảo cảm khác. Một cái gì đó đang hiện hình ra và bạn, nhà huyền 

thuật, rõ ràng là nguyên nhân của sự hiện hình này. Điều này làm tôn vinh giá 

trị của bạn trong mắt người khác, trộn lẫn cái bản ngã nhỏ bé của bạn với quá 

trình biểu lộ vĩ đại. Chúng ta nên vì lợi ích của Thiên Cơ, do đó, nếu bạn là nhà 

huyền thuật chánh phái, hãy tránh xa điều này. Bạn chỉ đơn giản là chất xúc tác 

để giúp hiện tượng xảy ra. Bạn không phải là điều quan trọng, không cần thu 

hút sự chú ý đến bản thân bạn. Điều này giống như các mãnh lực trong lòng đất, 

có những thứ đang đi xuống, có những thứ đang đi lên, và bạn là người điều 

khiển, bạn khiến chúng xảy ra, giống như các pháp sư trực tuyến ngày nay. Họ 

thật kỳ diệu, và thực sự thích thú để xem họ làm. Bạn không thể tin những gì họ 

đang làm, nhưng chính họ làm những gì bạn nhìn thấy. Không chỉ những gì họ 

làm, mà thực tế là họ làm điều đó. Tôi đã nhìn thấy một anh chàng đi trên mặt 

nước vào một ngày, và tôi thực sự tự hỏi là anh ta có làm điều đó không. Thực 

sự trông giống như anh ấy đang làm điều đó, và tất nhiên tôi biết nó có thể thực 

hiện được. 

Tôi đã thấy một số người Châu Phi bản xứ, các shaman, có thể thăng thiên,. Anh 

ta có thể làm điều đó vì anh ta biết cách chống lại lực hấp dẫn. Nhưng đây chỉ là 

những điều thứ yếu. Tất cả những sức mạnh và tiềm năng mà cung 7 muốn có 

để kiểm soát 18 cõi giới phụ thấp, chúng sẽ được thể hiện, và những quyền năng 

này được gọi là “tâm linh”, nhưng đó hoàn toàn không phải là tâm linh bởi vì 

tâm linh hay tinh thần thực sự bắt đầu với động lực của linh hồn ở thế giới bên 

ngoài. Nhưng pháp thuật này thuộc thế giới hiện tượng, và hiện tượng thật thú 

vị. Aaron có thể ném cây gậy anh đang cầm và nó có thể trở thành con rắn. Bạn 

có thể làm điều đó, bạn có thể tìm cách để làm điều đó, nhưng đó thuộc về hiện 

tượng, không phải thuộc “bản thể”, hay cái làm việc với thực tại. 

Always we see that where there is the love of one's own personality (or that of 

others), the emphasis upon the lower self as if it were the real identity, the most 

important identity, we will have the investment of the emotions in some kind 

of glamorous enterprise. Focus on not-Self. Glamor is distorted vision 

(registration) emotionally or desirously emphasized (over-emphasized or 

under-emphasized). It arises from a distorted vision of the world and, thus, a 

distorted sense of values. It is harmful rather than harmless because 

harmlessness is based upon proportional vision among other things. 

Luôn luôn, khi chúng ta thấy nơi nào có sự yêu quí phàm ngã của chính  mình 

(hoặc của người khác), sự nhấn mạnh vào phàm ngã như thể đó là bản sắc thực, 

bản sắc quan trọng nhất, chúng ta có sự đầu tư của cảm xúc theo một ảo cảm nào 

đó. Tập trung vào cái phi-ngã. Ảo cảm là tầm nhìn bị bóp méo (ghi nhận) về mặt 

cảm xúc hoặc nhấn mạnh do ham muốn (nhấn mạnh quá mức hoặc giảm thiểu 
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quá mức). Nó phát sinh từ một tầm nhìn méo mó về thế giới, và do đó, một ý 

thức lệch lạc về giá trị. Nó có hại chứ không phải vô hại vì sự vô hại dựa trên một 

nhãn quang cân đối giữa những thứ khác. 

Chân sư DK nói tên của ảo cảm là rất nhiều và Ngài chỉ nêu một vài ví dụ. Có một 

ví dụ không phổ biến lắm nhưng có lẽ bạn biết. Đó là ảo cảm của sự “nghiền nát 

mọi người trong cối xay thủ tục”, một ảo cảm cung 7 khác. Bạn phải thực hiện 

chính xác theo cách này, và nếu bạn không làm đúng như thế, hoặc chệch 

hướng, bạn sẽ “bị lạc điệu”, và nó sẽ buộc bạn phải vào guồng máy, cắt bỏ mọi 

tính cá nhân và tất cả sự độc đáo của biểu hiện. Vì vậy, có rất nhiều ảo cảm gắn 

liền với các cung không nhất thiết phải được liệt kê. 

Một học viên hỏi Thầy Hiệu Trưởng cung cấp các ví dụ về Ảo Cảm Của Việc 

Mang Lại Với Nhau.  

Khá buồn cười khi nói về người mai mối. Đây là một chuyện rất vật chất, nhưng 

tôi biết chính xác làm thế nào tôi có thể mang người đàn ông và người phụ nữ 

này lại với nhau. Sức mạnh và khả năng của tôi để làm điều đó là điều quan trọng 

cho dù họ có phù hợp với nhau hay không. Do đó, câu hỏi của tôi là “tôi có thực 

sự xoay sở để tập hợp lại những gì nên kết hợp với nhau theo Thiên Cơ hay tôi 

chỉ sử dụng kỹ năng của mình?”, hoặc, “tôi có thể khiến công ty này và công ty 

đó liên quan với nhau và họ sẽ liên kết với nhau theo cách đúng đắn không?” 

Có những thứ mà chúng ta phải kết hợp với nhau, như linh hồn và phàm ngã 

theo chiều dọc, nhưng đó không phải là ảo cảm. Các kỹ thuật và phương pháp 

huyền thuật để làm điều đó cũng là khả năng của cung 7. Nhưng bạn cũng có 

khả năng này vì bạn hiểu mối quan hệ, biết làm thế nào để tập hợp các sự vật 

khác nhau trên cõi trần. Câu hỏi đặt ra là khi bạn mang mọi thứ lại với nhau, đó 

có phải là một liên kết thiêng liêng hay đó là một liên minh không thiêng liêng, 

và động cơ của bạn có đúng không? Tôi nghĩ đó là điều tốt nhất mà tôi có thể 

làm lúc này.  

Các ảo cảm thật thú vị phải không? Các ảo cảm liên quan rất nhiều với quyền lực 

và sự kiểm soát. Điểm chính yếu của ảo cảm là: nếu bạn vẫn phải nghĩ về bản 

thân mình như một cá thể cô lập, một cái tôi cô lập, một người tách biệt với 

những người khác, bạn không có ý thức về linh hồn và tham gia với những 

người khác trong sự thống nhất , bạn sẽ vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của 

ảo cảm. Phàm ngã hay cái tôi thấp luôn quá lớn. Nó chưa đạt đến điểm biến mất 

và nó sẽ luôn làm biến dạng bức tranh hiện tại. Bạn nổi bật lên và thế giới xoay 

quanh bạn. Khi điều đó xảy ra, có một sự lệch lạc bản ngã cơ bản không chỉ ngăn 

cản sự quan sát thực tại mà còn ngăn cản việc tham gia vào thế giới như thực 

tại. Các bạn, hãy suy ngẫm về những điều này. 
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Tôi không có nhiều cung 7 trong kiếp hiện tại này, nhưng tôi chắc chắn đã có nó 

trong quá khứ. Tôi có thể cảm nhận nó. Rất nhiều công việc mà tôi đã làm với tư 

cách là một đạo diễn dàn dựng, chỉ huy dàn nhạc… tất cả những gì đã làm liên 

quan với sự sắp đặt để mọi người thể hiện cảm xúc của họ, và tôi biết rằng tôi đã 

có khả năng đó trong cuộc sống hiện tại, làm thế nào để mang mọi người lại với 

nhau. Nhưng nó không phải luôn vì mục đích tốt nhất. Một trong những người 

bạn của tôi đã kết hôn được 30 năm với người mà tôi đã giúp mang lại cùng 

nhau. Và tôi đã suy nghĩ về điều đó, liệu tôi có nhận thức được điều đó hay 

không? Liệu tôi có tự hào về điều đó không? Tôi chắc chắn rằng tất cả chúng ta 

sẽ tìm thấy những khuynh hướng cung khác nhau trong bản thân mình, việc sử 

dụng cung không đúng cách, thứ gì đó thể hiện kỹ năng của chúng ta dù nó có 

thực sự được hoạch định bởi linh hồn của chúng ta hay không. Rất nhiều người 

trong chúng ta đã là các huyền thuật gia trong quá khứ, và câu hỏi là chúng ta 

đã sử dụng những mãnh lực đó như thế nào? Tôi chắc chắn rằng chúng ta muốn 

sử dụng chúng bây giờ tốt hơn so với trong quá khứ. 
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21 TỔNG KẾT VỀ ẢO CẢM (CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG) 

1. The truly glamored person does not observe reality. There is bias, a very 

incomplete point of view and a lack of understanding of the true spiritual 

value of that which is registered in the consciousness. We have wrong-

valuation through emotional attachment. 

2. Wrong Identification essentially produces Glamours. 

3. Glamour is always built upon a partial or non-proportional view. The 

unimportant is exaggerated and the important is minimized. 

4. There must not be an emotional emphasis on the value of the part over the 

value of the whole if glamour is to be avoided. 

5. Attachment to the part rather than the whole is always a factor. The 

“part” is usually represented by the lower ego rather than true soul 

identity. 

6. Any time you emphasize the value of the part over a wider view of life, 

and become emotionally invested in that part, you are dealing with 

glamor. You are victim of a really incomplete point of view and you are 

distorting your point of view through over-emphasis or under-emphasis. 

Finally we are here are having the refusal to see things as they are and 

becoming emotionally invested in the distorted view to which we are 

attached. 

7. With glamour there is far from perfect poise, an incomplete point of 

view and lack of Divine Understanding. All these three are needed to 

produce harmlessness. 

8. Glamour deflects alignment with the Divine Plan. 

9. The element of egoism is always found where glamour is present. There 

will always be a distorting self-referencing, whether positive or negative 

in character. 

10. The motives of the beglamored person are always to some degree self-

referencing and limited by a personal point of view. 

11. The beglamored person simply does not see clearly. 

12. DK has told us that glamor will appear wherever there is criticism, self-

pity or suspicion. Criticism devalues that which is criticized—usually 



85 | P a g e  

 

persons who definitely have their value. Self-pity over-emphasizes the 

little self and prevents constructive, realistic engagement within the 

environment. Suspicion again, does not see people as they really are; it 

only sees others as they deviate from what the little personal self wants 

or expects of them. Thus, partial vision. 

13. Glamours are like malignant tumours on the truth. They contribute to the 

creation of a distorted point of view and do not promote the realization of 

truth in those whom they touch. 

14. Glamours appear in the consciousness of the individual for whom the 

personal is more important than that which soul perspective reveals. 

15. When people say the following to another who suggests that his behavior 

could be corrected: “Well that's just the way I am!” It is a sign that there is 

a resistant glamour. 

16. Glamours appear in the consciousness of the individual for whom the 

personal is more important than that which soul perspective reveals. 

17. The dangerous thing is that people so often feel justified in their 

glamours. Thus the tendency to resistance. 

18. How will this benefit you? You, individually will benefit and so will the 

world consciousness. 

19. Glamour is a desirous preoccupation of consciousness with that which 

prevents the consciousness from seeing reality. It is the wanting of that 

which is lesser, that which veils or distorts reality. 

20. Glamour is an attachment which veils the perception of reality (or at least, 

a greater reality).  

21. Glamour, then, is a reality-distorting attachment. 
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WEBINAR ẢO CẢM —BÀI 10 

KỸ THUẬT ÁNH SÁNG (WEBINAR 11) 

Đây là phần lượt dịch Webinar Ảo cảm số 11 nói về Kỹ thuật Ánh sáng của Thầy 

Hiệu trưởng, trong đó Thầy bình giảng đoạn văn từ trang 196-200 của quyển 

Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới. Bài Tham thiền Kỹ Thuật Ánh sáng được dạy cho 

Sinh viên năm II của Khoá Quest Universal, song song với chương trình học 

chuyên sâu về Ảo cảm (học trình 210.1-4). Điều này là đương nhiên vì muốn 

tham thiền hiệu quả chúng ta phải hiểu được nguyên lý của bài thiền, và Kỹ 

thuật Ánh sáng, như Chân sư DK nói, là phương pháp khoa học giúp người tầm 

đạo làm tiêu tan ảo cảm cá nhân nhanh chóng nhất. Trong đoạn văn trích từ 

quyển sách Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới, Chân sư DK nói rằng công việc làm tiêu 

tan ảo cảm thế giới là công việc phụng sự huyền linh và cần kíp vào lúc này, và 

bình luận của Thầy Hiệu trưởng như sau: 

 Thật là một phát biểu bất ngờ! Bạn có thể đọc sách của Chân sư DK hết lần 

này đến lần khác trong 30 năm, hoặc trong một thời gian nào đó, và cuối 

cùng bạn biết được rằng đề tài thực tiễn, hữu dụng và cần  thiết  nhất cho 

việc nghiên  cứu cần có hiện giờ là gì. Do đó, chúng ta đang cố gắng giải 

quyết mớ nhận thức hỗn độn đã khiến chúng ta làm những điều sai trái, bởi 

lẽ chúng ta tin vào những điều sai trái và chúng ta làm theo niềm tin sai lầm 

của mình. 

Trong lúc bình giảng, Thầy Hiệu trưởng có giải đáp một số câu hỏi của học viên, 

và các bạn sẽ thấy hữu ích khi được nghe Thầy trả lời những cây hỏi rất thực tế 

của những người học đạo, và cũng là những câu hỏi của chúng ta.  

Ở cuối bài viết, tôi có đính kèm bản dịch bài thiền Kỹ Thuật Ánh Sáng để các bạn 

nào thấy mình đủ khả năng và cần thiết sẽ thực hành bài thiền trong chương 

trình tham thiền của chúng ta. Các bạn hỏi, nhiều bài thiền quá thì tham thiền 

như thế nào? Thực tế, khi các bạn học QU, các bạn sẽ có nhiều bài thiền để thực 

hành luân phiên trong tuần. Ví dụ, thứ 5 tham thiền về Sự Tái Lâm của Đức 

Christ, Chủ Nhật tham thiền về Tiền Bạc cho Mục Đích của Thành Đoàn. Hai bài 

thiền này nằm trong chương trình phụng sự cho Thánh đoàn, được áp dụng từ 

thời Chân sư DK huấn luyện các đệ tử. Bài thiền Nhóm số I và II được dùng trong 

3 ngày: CN, thứ 2, 3. Bài Kỹ Thuật Ánh sáng sử dụng trong ngày thứ 6…  

Riêng bài thiền Kỹ Thuật Ánh sáng có thể thực hiện trong 10-15 phút, tuần 1-2 

hoặc nhiều lần hơn tuỳ thời gian của các bạn, quan trọng là áp dụng thường 

xuyên và trong nhiều năm, vì ảo cảm là thứ đã ăn sâu vào phàm ngã chúng ta từ 

bao nhiêu kiếp, cần có thời gian để làm tiêu tan nó. 
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************************************ 

 

TRƯỚC KHI CỨU THẾ GIỚI, BẠN HÃY TỰ CỨU MÌNH 

Tất nhiên, các vấn đề bắt đầu với chúng ta, và đương nhiên bạn không thể cứu 

thế giới khi bạn chưa thể tự cứu mình, và như Đức Phật nói, nếu bạn chiến thắng 

được bản thân, điều đó giống như chiến thắng được cả ngàn người! Do vậy, đó 

không phải là nhiệm vụ dễ dàng, và bất kể ảo cảm cá nhân là gì, chúng ta phải 

tiếp tục làm việc với chúng, sử dụng phương pháp ngọn đèn pha, ba loại ánh 

sáng phóng chiếu vào cõi trung giới. 

Công việc làm tiêu tan ảo cảm cá nhân là công việc nền tảng, và đôi khi bạn có 

thể tìm thấy chúng trong cấu trúc cung của bạn. Trong các ảo cảm thì sự sợ hãi 

là Kẻ Chận Ngõ của mọi người. Đó là một phản ứng “thái âm” được thừa hưởng 

từ dãy mặt trăng và áp dụng cho tất cả mọi người, không chỉ với các dạng người 

cung hai, mặc dù nó có thể đặc biệt trầm trọng đối với họ. Sợ hãi là do quá nhạy 

cảm, nhưng tôi nghĩ mọi người đều có điều đó, và tôi cho rằng khi bạn nghĩ về 

nó, có lẽ chúng ta có một ảo cảm và hãy xem liệu các ảo cảm có tương quan với 

các cung chính của chúng ta không. Bạn không thể nói rằng ảo cảm chỉ tấn 

công bạn dựa trên cung phàm ngã của bạn, hoặc cung của một trong những thể 

phàm ngã, vì năng lượng linh hồn có thể bị sử dụng sai lạc và làm biến dạng. Vì 

vậy, ảo cảm của bạn có thể xuất hiện trên cơ sở cung linh hồn của bạn, không 

chỉ dựa trên cung phàm ngã hay cung thể trí, hay cung cảm dục. 

Chúng ta đang sống trong một tình trạng rất lệch lạc, méo mó và chúng ta chỉ 

đang cố gắng vượt qua tất cả những biến dạng xuất phát từ các thái độ cảm xúc 

sai lầm. Tôi muốn nói những ham muốn sai lầm và những nhận thức trí tuệ chia 

rẻ, vì đó là nền tảng của ảo cảm. Bất cứ nơi nào có sự chia rẻ thì đó là một sự nói 

dối to lớn bởi vì tất cả đều là một trường thống nhất, và chúng ta phải học cách 

vượt ra khỏi chủ nghĩa chia rẻ tách biệt. Và bất cứ nơi nào có sự cường điệu hóa 

hoặc giảm thiểu, ảo cảm sẽ xuất hiện. Méo mó, biến dạng là gốc rễ của Ảo cảm. 

ẢO CẢM CỦA SỰ CHIA RẺ — ẢO CẢM ĐẶC TRƯNG CHO TÌNH TRẠNG 

THẾ GIỚI HIỆN NAY  

Công việc chính của chúng ta gần đây nhằm vào bầu không khí vô minh đang 

tràn lan trong nhân loại vào thời điểm này, đó là bầu không khí của ảo cảm thù 

hận và ảo tưởng hoặc ảo cảm của sự chia rẻ. Có một số việc bạn phải giữ tách 

biệt. Ví dụ, bạn không thể có một hệ thống Điểm đạo trừ khi bạn tách biệt một 
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trọng tâm điểm đạo này khỏi một trọng tâm điểm đạo khác, ngay cả trong buổi 

lễ điểm đạo khi ứng viên chuẩn bị tiến vào khu vực nơi một số cá nhân đang hỗ 

trợ quá trình chưa từng đến đó. Những người đó bị phong kín sau vùng chân 

không và không có gì xảy ra ở phòng bên trong có thể tới họ được. Đó là cách sử 

dụng sự chia rẽ một cách minh triết vì bạn không thể trộn lẫn bừa bãi mọi thứ 

và hi vọng sẽ cho ra một kết quả tốt. 

Mỗi quốc gia đều có một linh hồn và được cho là để thể hiện linh hồn đó. Bạn 

không thể khiến mọi người trở nên đồng nhất, hoặc bạn cướp đi ý chí của 

Thượng đế khỏi sự thể hiện hiệu quả của nó. Chúng ta phải giữ một số đường lối 

tách biệt nhau, nhưng sự chia rẻ dựa trên thái độ ưu việt, từ chối, không quan 

hệ, không đồng cảm và chính điều đó ngăn cản sự thống nhất của linh hồn thể 

hiện, do đó chúng ta phải vượt qua nó.  

Khi bạn nhìn vào nền chính trị của thế giới hiện nay, con người dường như đang 

đi theo hai hướng khác nhau: một là hướng tới một sự thống nhất, nhưng 

thường là sự thống nhất quá nhanh, thiếu khôn ngoan, thiếu chu đáo. Đó là cách 

tiếp cận cung 2, bản chất là tốt nhưng nó có thể dẫn đến những vấn đề không 

lường trước được. Cách khác là cách tiếp cận cung 6, giống như thế này: định 

hướng của tôi dù đúng hay sai thì đó là định hướng của tôi, và nếu bạn không đi 

theo con đường của tôi, có điều gì đó không ổn với bạn. Chúng ta thấy điều đó  

trên rất nhiều trên thế giới ngày nay. Do vậy, chúng ta phải tìm ra cách khôn 

ngoan để vượt qua một trong hai biến dạng hay ảo cảm đó. Đó là ảo cảm  của sự 

bao gồm quá mức và ảo cảm của sự bài bác, thù hận, chia rẻ, ảo cảm do bất lực 

trong việc nhìn thấy điểm chung của một linh hồn. 

Sáng kiến để xua tan ảo cảm là nỗ lực của một nhóm nhỏ được khởi đầu bởi 

Olivia Hansen, Tuija Robbins và tôi, Michael Robbins. Chúng ta tìm cách mang 

những suy nghĩ quan trọng về việc khắc phục những méo mó vào tâm thức của 

chúng ta, và đưa các phương pháp này vào thực tiễn. Nhờ vậy, tất cả chúng ta sẽ 

đều có ích trong việc giải quyết những vấn đề nguy hiểm hiện đang tấn công 

nhân loại, nguy hiểm hơn rất nhiều so với chúng ta có thể nhận ra.  

Chúng ta phải nhớ rằng Chân sư Tây Tạng đã cảnh báo chúng ta về một cuộc 

chiến tôn giáo lơ lửng6, và Ngài nói Shambala đã can thiệp nếu nó xảy ra, và 

 
6 These various efforts may appear to the casual reader as relatively unimportant. This is a 

superficial point of view and one which meets with little sympathy from the Hierarchy. That 

the Jews should be rid of fear is of major importance; that they should know and recognise the 

Christ as the Messiah, and therefore find for themselves that the religion they follow is 

destructive of many of the finer values, is likewise of major importance; that orthodox Judaism, 

along with all the other faiths, should realise that there is no desire to make them Christian (in 

the ordinary sense of the term), but that they should all move towards some loving synthesis 

and eliminate their mutual antagonisms and rivalries is equally urgent, and this statement 

includes the Christian faiths as well. That the Vatican cease its political scheming, its 
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chúng ta biết rằng cung sáu đang cố gắng ra đi trong sự vinh quang to lớn và 

mang mọi người theo nó. Điều này tác động trong tay của các mãnh lực cản trở, 

trong tay của Tà Đạo và chúng ta không muốn có điều đó. Vì vậy, chúng ta phải 

thực sự thanh lọc tâm thức của chúng ta và nhìn tất cả sự sống trong một cách 

khôn ngoan và thống nhất, và điều đó không dễ dàng. Do vậy, chúng ta sẽ tiến 

hành với cách tốt nhất có thể. 

TRÍCH TỪ “ẢO CẢM MỘT VẤN ĐỀ THẾ GIỚI” [196-] — PHẦN NÓI VỀ 

KỸ THUẬT ÁNH SÁNG  

Hầu hết những gì tôi đề cập ở trên đều được mọi người tìm đạo biết rõ dù họ 

nghiên cứu giáo lý Raja Yoga của Ấn Độ hoặc cuộc sống thần bí thực tiễn do các 

nhà thần bí học như  Meister  Eckhart  và  những  nhà  thần  bí  học  hiện  đại 

thiên  về  trí tuệ  đưa ra .  Những người thuộc  hạng sau vượt qua linh thị thần bí 

bằng cách đạt đến sự dung hợp. Tôi không cần bàn rộng về vấn đề này. Đó chính 

giai đoạn nhất quán  cao  siêu  mà  mọi  nhà  thần  bí  chân  chính  đã  là bằng 

chứng rồi. 

Những gì chúng ta quan tâm ở đây là làm cách nào để ánh sáng này được nhận 

biết, sử dụng và dùng xua tan ảo cảm và thực hiện công việc phụng sự huyền 

nhiệm sâu sắc cho thế gian. Có thể nói rằng ánh sáng nội tâm giống như ngọn đèn 

pha, phóng vào thế giới ảo cảm và thế giới tranh chấp của con người từ điểm mà 

một Chân Sư gọi là “bệ của linh hồn và ngọn tháp hay đèn pha tâm linh”. Các 

thuật ngữ này gợi ra ý tưởng về độ cao và khoảng cách vốn đặc trưng cho cách 

tiếp cận thần bí.  Năng lực dùng ánh sáng này như là một tác nhân xua đuổi chỉ 

đến khi các biểu tượng này bị bỏ đi và người phụng sự bắt đầu tự xem mình như 

là ánh sáng và là trung tâm tỏa chiếu. Đây là lý do của một số kỹ thuật của huyền 

linh học. Nhà huyền bí học biết rằng trong mọi nguyên tử của xác thân đều có 

một điểm ánh sáng. Y biết rằng bản chất của linh hồn là ánh sáng. Trong một 

thời gian dài, y tiến bước nhờ ánh sáng phát sinh  trong  các  hiện  thể  của  

mình,  bằng  ánh  sáng  trong  chất liệu nguyên tử của xác thân y và do đó được 

hướng dẫn bởi ánh  sáng  của  vật  chất.  Về  sau,  y  khám  phá  ra  ánh  sáng  của 

linh hồn. Sau nữa, y học được cách dung hợp và pha trộn ánh sáng linh hồn với 

ánh sáng vật chất. Khi đó, y tỏa sáng như người Mang Ánh Sáng, ánh sáng đã 

 
exploitation of the masses and its emphasis upon ignorance is as important; that the manifold 

divisions of the Protestant churches be bridged is imperative. If none of these things happen, 

humanity is headed towards a religious war which will make the past war appear like child's 

play; antagonisms and hatreds will embroil entire populations and the politicians of all the 

nations will take full advantage of the situation to precipitate a war which may well prove the 

end of humanity. There are [Page 546] no hatreds so great or so deep as those fostered by 

religion. [EOH 545] 
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thanh khiết hoá của vật chất và ánh sáng của linh hồn được pha trộn và tập 

trung lại. Việc sử dụng ánh sáng tập trung này khi nó xua đuổi ảo cảm cá nhân 

dạy cho các đệ tử các giai đoạn đầu của phương pháp xua tan ảo cảm của tập thể 

và cuối cùng là ảo cảm thế giới, đây là điểm kế tiếp mà chúng ta sẽ bàn đến. 

Chủ  đề  mà  chúng  ta  đang  bàn  đến— ánh  sáng  của  linh hồn khi nó xua tan 

ảo cảm trong ba cõi thấp—là đề tài thực tiễn, hữu dụng và cần  thiết  nhất cho 

việc nghiên  cứu cần có hiện giờ: nó liên quan đến cõi cảm dục, và việc phụng 

sự đưa ra là cần thiết và thật đúng lúc. Việc giải thoát thế  giới  cá  nhân  và  thế  

giới  nhân  loại,  như một tổng thể,  ra  khỏi  ảo cảm đang bao trùm tất cả—ảo 

cảm đang cầm giữ nhân loại—là một nhu cầu thiết yếu cho nhân loại. Kỷ nguyên 

mới, sẽ mở ra trước mắt nhân loại vào lúc kết thúc chiến  tranh, được  đặc trưng  

bằng  sự  phân cực trí tuệ của nhân loại và do đó thoát khỏi ảo  cảm.  Kế  đó, trong  

một thời  gian,  ảo  tưởng  sẽ  kiềm  chế  cho  đến  khi  trực  giác  phát triển đầy đủ 

hơn. Ảo tưởng này tạo ra các kết quả rất khác biệt cho những con người tiếp theo 

nhân loại sống và làm việc trong ảo cảm. Đặc tính thứ hai của kỷ nguyên mới 

sẽ là cách tiếp cận khoa học với toàn bộ vấn đề ảo cảm. Bấy giờ nó sẽ được nhận 

biết như nó là và được xua tan một cách khoa học bằng cách sử dụng trí tuệ đã 

giác ngộ của các nhóm, hoạt động hợp nhất chỉ cho mục đích đó. 

Do đó vấn đề mà tôi đang đưa ra cho bạn (là những người tìm đạo và các đệ tử 

trên thế giới) chính là khả năng để phụng sự thế gian một cách rõ rệt. Sau rốt, 

các nhóm sẽ được thành lập bởi những ai đang hoạt động để làm tan ảo cảm 

trong các đời sống cá nhân của họ, những người đang làm thế không phải để đạt 

được sự giải thoát riêng cho họ, mà nhằm mục đích đặc biệt để loại bỏ những ảo 

cảm quan trọng khỏi cõi cảm dục. Họ sẽ hoạt động một cách hợp nhất vào một 

giai đoạn chính nào đó của ảo cảm thế gian bằng mãnh lực của thể trí giác ngộ 

riêng của họ; một cách hợp nhất, họ sẽ hướng “ngọn đèn pha của thể trí, vốn phản 

chiếu ánh sáng mặt trời, nhưng cũng đồng thời tỏa ánh sáng nội tại của riêng nó, 

vào đám sương mù của Địa cầu; vì trong các đám sương mù này, mọi người đều đang 

vấp ngã. Bên trong phạm vi được soi sáng của ánh sáng tập trung chói rạng đó, thực 

tại sẽ xuất hiện chiến thắng.” 

Thật là lý thú khi ghi nhận rằng lời Khấn nguyện lâu đời nhất trên thế gian có 

liên quan đến ba trạng thái của ảo cảm, và chính vì ba trạng thái này mà ba 

phương pháp phải được dùng đến để có thể tạo ra sự giải thoát và tiến hóa. Như 

bạn biết,   lời   khấn   nguyện   này   ghi   như   sau:   (Brihadaranyaki Upanishad 

I, 3, 28): 

“Hỡi  Đấng  Chí  Tôn,  xin  dẫn  dắt  chúng  con 

từ  bóng  tối đến ánh sáng; 
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từ cõi giả đến cõi chân; 

từ cõi tử đến cõi bất tử”. 

Câu  “xin  dắt  chúng  con  từ  bóng  tối  đến  ánh  sáng”  đề cập đến thể trí, vì sau 

rốt, thể này trở nên được soi sáng bằng ánh sáng của trực giác; việc soi sáng này 

xảy ra nhờ Kỹ Thuật của Đấng Hằng Hữu, từ Thực Thể này mà ánh sáng tỏa 

chiếu  ra.  Đây  là  yếu  tố  trung  gian  tạo  ra  sự  Biến  Dung  của  phàm  ngã  và  

một  trung  tâm  của  ánh sáng rực rỡ  trên cõi trí.  Câu nói này đúng dù cho nói 

về một cá nhân hay về điểm tập trung ánh sáng vốn được tạo ra bởi sự hợp nhất 

trí tuệ và sự suy tư sáng suốt của nhân loại đã tiến hóa. Những người này, nhờ 

năng lực của thể trí hợp nhất của họ, sẽ thành công trong việc giải thoát thế giới 

ra khỏi một vài trạng thái của Đại Ảo Tưởng. 

“Xin dẫn dắt chúng con từ cõi giả đến cõi chân”, câu này có liên hệ đặc biệt với 

cõi cảm dục và các ảo cảm đang bao quanh mọi vật của cõi này. Các ảo cảm này 

là tiêu biểu cho cõi giả và hiện  ra  trước  các  tù  nhân  của  cõi  cảm  dục,  đưa  các  

tù  nhân này tới chỗ nhầm ảo  cảm là Thực Tại.  Việc  giam nhốt  do ảo cảm này 

có thể kết thúc nhờ hoạt động của Kỹ Thuật Ánh [242] Sáng, được sử dụng bởi 

những người đang hoạt động, theo nhóm, để làm tan ảo cảm và làm hiện ra 

trong ý thức con người một quan niệm và nhận thức rõ rệt về bản chất của Thực 

Tại.  

Công việc đặc biệt để xua tan ảo cảm này là chủ đề trước mắt của chúng ta. Nó 

vô cùng quan trọng cho những ai biết được cánh của mở ra hướng tới tương lai 

mà mọi người phải vượt qua nên bắt đầu tiến hành công việc này. Chỉ như thế, 

nhân loại mới có thể được trợ giúp để bỏ lại đàng sau các lỗi lầm, các ảo cảm và 

các thất bại của quá khứ. Chính phương pháp này mới giúp thoát khỏi ảo cảm 

và có thể biến đổi cách sống của con người, và nhờ thế mới mang lại nền văn 

minh và văn hóa mới. Việc xua tan ảo tưởng có thể được các đệ tử tiến hành khắp 

nơi trên hành tinh, được những người tìm đạo trên thế giới trợ giúp; tuy nhiên, 

trước tiên đó sẽ là công việc của những người mà cấu trúc cung của họ giúp cho 

đời sống cảm dục trở thành đường lối ít bị đối kháng nhất, và những ai đã  học  

hay  đang  học  cách  chế  ngự  ảo  cảm  bằng  sức mạnh  của  tư  tưởng  và  ánh  

sáng  của  trí  tuệ.  Đây  là  những người  thuộc  cung  sáu  trong  trường  hợp  thứ  

nhất,  được  trợ giúp bởi những người tìm đạo và các đệ tử thuộc cung hai và 

cung bốn. 

Most of what I have said above is well known to all aspirants whether they 

study the Raja Yoga teaching of India or the life of practical mysticism as laid 

down by such mystics as Meister Eckhart and the more mentally polarized 

modern esotericist. These latter went beyond the mystical vision by arriving at 
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fusion. I need not enlarge on this. It is the higher stage of at-one-ment to which 

all true mystics bear witness. 

What does concern us here is how this light is recognized, appropriated and 

used in order to dispel glamor and render a deeply esoteric service to the 

world. It might be said that the inner light is like a searchlight, swinging out 

into the world of glamor and of human struggle from what one Master has 

called “the pedestal7 of the soul and the spiritual tower or beacon.” These terms 

convey the idea of altitude and of distance which are so characteristic of the 

mystical approach. Power to use this light as a dissipating agent only comes 

when these symbols are dropped and the server begins to regard himself as the 

light and as the irradiating center. Herein lies the reason for some of the 

technicalities of the occult science. The esotericist knows that in every atom of 

his body is to be found a point of light. He knows that the nature of the soul 

is light. For aeons, he walks by means of the light engendered within his 

vehicles, by the light within the atomic substance of his body and is, therefore, 

guided by the light of matter. Later, he discovers the light of the soul. Later 

still, he learns to fuse and blend soul light and material light. Then he shines 

forth as a Light bearer, the purified light of matter and the light of the soul 

being blended and focused. The use of this focused light as it dispels [Here the 

Master uses the word dispel for glamor] individual glamor teaches the disciples 

the early stages of the technique which will dispel [197] group glamor and 

eventually world glamor, and this is the next point with which we will deal. 

The theme with which we are dealing—the light of the soul as it dissipates 

glamor in the three worlds—is the most practical and useful and needed 

subject for study to be found today: it concerns the astral plane, and the service 

to be rendered is vital and timely. The ridding of the world of the individual and 

the world of humanity as a whole of the all-enveloping glamor which holds 

humanity in thrall is an essential requirement for the race. The new era which 

will open up before mankind at the close of the war will be distinguished by its 

mental polarization and consequent freedom from glamor; then illusion will 

for a time control until the intuition is more fully developed. This illusion will 

produce vastly different results to those which follow when men live and work 

in the midst of glamor. The second characteristic of the new era will be the 

scientific approach to the entire problem of glamor which will then be 

recognized for what it is and will be scientifically dissipated by the use of the 

illumined minds of groups, working in unison for just that purpose.  

The proposition, therefore, which I am laying before you (who are the aspirants 

and the disciples of the world) is the possibility of a definite world service. 

Groups will eventually be formed of those who are working at the dissipation 

of glamour in their individual lives and who are doing so not so much in order 

 
7 bệ, đế 



93 | P a g e  

 

to achieve their own liberation but with the special objective of ridding the 

astral plane of its significant glamours. They will work unitedly on some major 

phase of world glamour by the power of their individual illumined minds; 

unitedly they will turn "the searchlight of the mind, reflecting the light of the 

sun but at the same time radiating its own inner light upon the mists and fogs 

of Earth, for in these mists and fogs all men stumble. [Page 198] Within the 

lighted sphere of the focussed radiant light, reality will issue forth triumphant." 

It is interesting to note that the most ancient prayer in the world refers to the 

three aspects of glamour, and it is for these that the three techniques must be 

used to make release and progress possible. As you know, this prayer runs as 

follows (Brihadaranyaki Upanishad I, 3, 28): 

 

"Lead us, O Lord, from darkness to light; from the unreal to the real; from death 

to immortality." 

 

"Lead us from darkness to light" refers to the mind as it becomes eventually 

illumined by the light of the intuition; this illumination is brought about by the 

means of the Technique of the Presence from Whom the light shines. This is the 

mediating factor producing the Transfiguration of the personality, and a centre 

of radiant light upon the mental plane. This statement is true whether one is 

speaking of an individual or of that focal point of light which is formed by the 

mental unity and the clear thinking of advanced humanity. These, through the 

power of their unified minds, will succeed in ridding the world of some aspects 

of the Great Illusion. 

 

"Lead us from the unreal to the Real" has specific relation to the astral plane and 

its all-encompassing glamours. These glamours embody the unreal and present 

them to the prisoners of the astral plane, leading them to mistake them for the 

Reality. This imprisonment by glamour can be ended by the activity of the 

Technique of Light, utilised by those who work—in group formation—for the 

dissipation of glamour and for the emergence in the consciousness of men of a 

clear conception and recognition of the nature of Reality. 

 

This particular work of dissipation is our immediate theme. It is of vital 

importance that those who recognise [Page 199] the open door to the future 

through which all men must pass should begin to carry forward this work. Only 

thus can humanity be helped to leave behind the errors, the glamours and the 

failures of the past. It is this technique which brings freedom from glamour and 

which can transform human living, and so bring in the new civilisation and 

culture. This dissipation can be carried forward by disciples in all parts of the 
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planet, aided by the world aspirants; it will, however, be primarily the work of 

those whose ray focus makes astral living the line of least resistance and who 

have learnt or are learning to dominate it by the power of thought and mental 

light. These are the sixth ray people in the first instance, aided by aspirants and 

disciples upon the second and fourth rays. 

 

In time and space, this task will be first of all instituted and controlled in group 

formation only by aspirants whose soul or personality rays are the sixth or by 

those whose astral bodies are conditioned by the sixth ray. When they have 

grasped the nature of the work to be done and "fanatically adopted the 

technique of light in the service of the race," their work will be completed by 

second ray disciples, working from the Ashrams of those Masters Who take 

disciples. The work done by these two groups will be finally revealed (and at a 

much later date) by those aspirants and disciples who will swing into astral 

activity when the fourth ray again begins to manifest. Therefore, the work of 

dissipating glamour is carried forward by those who come out into 

manifestation along the lines of energy which embody the second, fourth and 

sixth rays. I emphasise this as disciples frequently undertake tasks for which 

they are not particularly fitted and whose rays do not aid them in 

accomplishment and sometimes prevent that accomplishment. 

PHẦN BÌNH GIẢNG 

Hầu hết những gì tôi đề cập ở trên đều được mọi người tìm đạo biết rõ dù họ 

nghiên cứu giáo lý Raja Yoga của Ấn Độ hoặc cuộc sống thần bí thực tiễn do các 

nhà thần bí học như  Meister  Eckhart  và  những  nhà  thần  bí  học  hiện  đại 

thiên  về  trí tuệ  đưa ra .  Những người thuộc  hạng sau vượt qua linh thị thần bí 

bằng cách đạt đến sự dung hợp. Tôi không cần bàn rộng về vấn đề này. Đó chính 

giai đoạn nhất quán  cao  siêu  mà  mọi  nhà  thần  bí  chân  chính  đã  là bằng 

chứng rồi. 

1. Có thể một số bạn đã đọc Meister Eckhart. Ông là một nhà thần bí Đức thời 

trung cổ, một người tuyệt vời! Có một cuốn sách rất hay mà tôi nghĩ các bạn có 

thể tìm thấy tên internet miễn phí. Cuốn sách tên gọi là Perennial Philosophy, 

được Aldous Huxley viết ra cách đây năm mươi năm hoặc hơn nữa. Nó viết về 

toàn bộ triết lý của chủ nghĩa thần bí và nhiều phát biểu của các nhà thần bí vĩ 

đại, các nhà tư tưởng thống nhất lớn nằm trong cuốn sách đó. Bạn có thể đọc và 

thưởng thức nó. Rõ ràng, Meister Eckhart được xem thuộc loại trí tuệ trong các 

nhà thần bí, và chúng ta cũng giả thiết rằng chúng ta thuộc về nhóm này. 
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2. Thế nào là chủ nghĩa thần bí? Bạn thấy một cái gì đó rất đáng mong muốn, 

bạn thích nó và bạn muốn đến gần nó hơn, luôn muốn tiếp cận nó. Khi nó biến 

mất, bạn buồn bã, và khi nó xuất hiện, bạn hạnh phúc. Đó là kinh nghiệm Đỉnh 

Núi và Thung lủng, Lên và Xuống. Nhưng sự hoà nhập là một yếu tố khác. Đó là 

nhận ra rằng cái mà bạn đang theo đuổi chính là bạn, là cái bạn thực sự là. Tôi 

là Người Tìm Kiếm và Cái được Tìm Kiếm. Tôi là người tìm kiếm và tôi cũng là cái 

mà tôi đang tìm kiếm, và đó là một nhận thức tuyệt vời của cung  6. Bạn thôi tìm 

kiếm những gì mong muốn bên ngoài bạn, và bạn nhận ra rằng bạn đang tìm 

kiếm bản thể sâu sắc và thực bên trong bạn. 

Vì vậy, những người theo chủ nghĩa thần bí thiên về trí tuệ nên vượt ra khỏi tầm 

nhìn thần bí, hướng đến với sự hợp nhất linh hồn, và nhận ra rằng họ là linh 

hồn. 

Và các bạn nên nhớ rằng mỗi chúng ta sẽ trở thành cả thần bí gia lẫn huyền bí 

gia. Ý tôi là gì? Có hai hành tinh lớn trong hệ thống hệ mặt trời của chúng ta, là 

Hải vương tinh và Thiên vương tinh với Mặt trời lơ lửng phía trên8, trong đó 

Thiên vương tinh là nhà huyền bí và Hải vương tinh là nhà thần bí, và để thực 

sự trở thành điểm đạo đồ, chúng ta phải đồng thời trở thành huyền bí gia 

(Uranian) và thần bí gia (Sao Hải Vương). Không nhất thiết cái này phải tốt hơn 

cái kia. 

 
8 xem Lửa Càn Khôn, Biểu đồ VI 



96 | P a g e  

 

 

 

3. Rất thú vị, Chân sư Jesus và Chân sư Serapis đều là những điểm đạo đồ rất cao 

cấp, các điểm đạo bậc 6, các Ngài được cho là cuối cùng sẽ đi tới ngôi sao Sirius, 

nơi các Ngài sẽ có được sự kích thích Trí Tuệ (manasic stimulation). Ta có thể 

đoán Sirius là ngôi sao nơi có những phát triển manasic phi thường ở đó. Do đó, 

khi bạn tham gia nhiều hơn vào con đường thần bí, bạn sẽ đi đến Sirius để có 

được sự tăng cường về phương diện huyền bí, và nếu bạn đi nhiều hơn trên con 
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đường trí tuệ, sẽ có một con đường khác mà bạn có thể đi đến để tăng cường sự 

nhạy cảm. Và tất cả chúng ta sẽ là các Chân thần du hành đến một trong các 

hướng nào đó trong tương lai. 

Những gì chúng ta quan tâm ở đây là làm cách nào để ánh sáng này được nhận 

biết, sử dụng và dùng xua tan ảo cảm và thực hiện công việc phụng sự huyền 

nhiệm sâu sắc cho thế gian. 

4. Đó là những gì Ngài nói, và bằng cách thực hiện điều này, nhận biết, sử dụng 

và dùng nó để xua tan ảo cảm, ta đang thực hiện công việc phụng sự huyền linh 

sâu sắc cho thế gian. Các bạn lưu ý, Ngài nói rằng đó là công việc phụng sự huyền 

bí sâu sắc, giống như thiền tam giác cũng là một phụng sự huyền linh sâu sắc. 

Huyền linh sâu sắc có nghĩa là làm những điều đơn giản nhưng sâu sắc về mặt bí 

truyền, và nó rất cần thiết. Do đó, nếu trong phần còn lại của cuộc đời chúng ta, 

chúng ta có thể xua tan ảo cảm và làm khơi hoạt các tam giác lực, chúng ta đã 

làm những điều tuyệt vời cho hành tinh. 

Gọi đó là công việc phụng sự huyền linh sâu sắc bởi vì nó hoạt động ở mức độ 

nguyên nhân chứ không phải mức độ ảnh hưởng. Nhà huyền bí thực sự là gì? Y 

làm việc với nguyên nhân chứ không ở thế giới bên ngoài, và những gì xảy ra là 

kết quả của các nguyên nhân đó. 

Có thể nói rằng ánh sáng nội tâm giống như ngọn đèn pha, phóng vào thế giới 

ảo cảm và thế giới tranh chấp của con người từ điểm mà một Chân Sư gọi là “bệ 

của linh hồn và ngọn tháp hay đèn pha tâm linh”.  

5. Chúng ta rất quen thuộc với ý tưởng này—ý tưởng ánh sáng ngọn đèn pha— 

vì chúng ta sử dụng ánh sáng đó trong tất cả các công việc của chúng ta làm với 

nhau. 

Tôi nhớ một bức tranh, không biết tên của bức tranh là gì, nhưng nó có từ Thời 

Kỳ Lãng mạn và là một bức tranh của nước Đức. Bức tranh mô tả một người đàn 

ông đứng trên một đỉnh núi nổi lên từ sương mù. Vây quanh người đó là sương 

mù, và anh đang đứng nhìn ra sương mù từ bệ đứng của anh, nơi mà anh có thể 

nhìn thấy toàn bộ. Đó là điều xảy ra với chúng ta. Chúng ta thường bị cuốn vào 

ảo cảm, vào làn sương mù, và chúng ta không nhìn thấy gì xung quanh cả. Do 

đó, chúng ta phải tìm cách đứng trên bệ cao hay trên ngọn tháp, và làm ngọn 

hải đăng ánh sáng trên cõi cảm dục, nhưng đồng thời không tách biệt khỏi nó, 

và điều đó tất nhiên đòi hỏi thủ thuật khéo léo. 
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Các thuật ngữ này gợi ra ý tưởng về độ cao và khoảng cách vốn đặc trưng cho 

cách tiếp cận thần bí.  Năng lực dùng ánh sáng này như là một tác nhân xua đuổi 

chỉ đến khi các biểu tượng này bị bỏ đi và người phụng sự bắt đầu tự xem mình 

như là ánh sáng và là trung tâm tỏa chiếu.  

6. Nhà thần bí luôn cảm thấy rằng anh ta ở rất xa những gì anh ta muốn đạt 

được, chỉ thỉnh thoảng có sự hợp nhất phúc lạc, vì anh ta vẫn không biết mình 

là ai. Vì vậy, khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta là Linh hồn, chúng ta cũng nhận 

biết rằng chúng ta cũng là ánh sáng. Đó là những gì mà đức Christ đã nói, và 

cũng là những gì Đức Phật đã nói: Ta là ánh sáng của thế giới. Thế, bạn là gì? Có 

phải bạn là những gì mà bạn nhìn thấy trong gương, hay là cái gì đó còn vĩ đại 

hơn, là Bác Ái, Minh Triết Và Ý Chí? Có lẽ, đó là bản sắc thực hơn của bạn. 

Đây là lý do của một số kỹ thuật của huyền linh học. Nhà huyền bí học biết rằng 

trong mọi nguyên tử của xác thân đều có một điểm ánh sáng. Y biết rằng bản 

chất của linh hồn là ánh sáng. Trong một thời gian dài, y tiến bước nhờ ánh sáng 

phát sinh  trong  các  hiện  thể  của  mình,  bằng  ánh  sáng  trong  chất liệu 

nguyên tử của xác thân y và do đó được hướng dẫn bởi ánh  sáng  của  vật  chất. 

7. Nhà huyền bí, đó là mẫu người mà chúng ta đang hướng về, và đang tự rèn 

luyện mình để trở thành. 

8. Thực tế, những nguyên tử của xác thân là các đơn vị của sự sống, và như Chân 

sư DK nói, là các điểm ánh sáng. 

9. Trong giai đoạn đầu của cuộc tiến hóa, chúng ta được hướng dẫn bởi ánh sáng 

bên trong chất liệu nguyên tử của cơ thể, ánh sáng tối liên quan đến dấu hiệu Cự 

Giải, chứ không phải là ánh sáng của linh hồn. Đó là vị trí của rất nhiều người 

trong chúng ta. Chúng ta vẫn còn đang được dẫn đắt bởi ánh sáng hay bức xạ 

của bản chất tinh linh thấp kém trong chúng ta, và chúng ta muốn được hướng 

dẫn bởi Leo, là ánh sáng của Linh hồn. 

Về  sau,  y  khám  phá  ra  ánh  sáng  của linh hồn. Sau nữa, y học được cách dung 

hợp và pha trộn ánh sáng linh hồn với ánh sáng vật chất. Khi đó, y tỏa sáng như 

người Mang Ánh Sáng, ánh sáng đã thanh khiết hoá của vật chất và ánh sáng 

của linh hồn được pha trộn và tập trung lại. Việc sử dụng ánh sáng tập trung 

này để xua đuổi ảo cảm cá nhân dạy cho các đệ tử các giai đoạn đầu của phương 

pháp xua tan ảo cảm của tập thể và cuối cùng là ảo cảm thế giới, đây là điểm kế 

tiếp mà chúng ta sẽ bàn đến. 
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10. Khi đó, anh tỏa sáng như một người mang ánh sáng, và chúng ta cũng muốn 

như vậy. Chúng ta muốn mang ánh sáng đến mọi người và cho chính mình. 

Sau nữa, y học được cách dung hợp và pha trộn ánh sáng linh hồn với ánh sáng vật 

chất. Chúng ta làm điều này bằng trí tưởng tượng sáng tạo của chúng ta vào tất 

cả thời gian. Khi chúng ta đã sẵn sàng để thực hiện công việc tham thiền thì việc 

sử dụng ánh sáng tập trung này để xua tan những ảo cảm cá nhân. 

Chủ  đề  mà  chúng  ta  đang  bàn  đến— ánh  sáng  của  linh hồn khi nó xua tan 

ảo cảm trong ba cõi thấp—là đề tài thực tiễn, hữu dụng và cần  thiết  nhất cho 

việc nghiên  cứu cần có hiện giờ: nó liên quan đến cõi cảm dục, và việc phụng 

sự đưa ra là thiết yếu và thật đúng lúc. Việc giải thoát thế  giới  cá  nhân  và  thế  

giới  nhân  loại,  như một tổng thể,  ra  khỏi  ảo cảm đang bao trùm tất cả—ảo 

cảm đang cầm giữ nhân loại—là một nhu cầu thiết yếu cho nhân loại 

11. Thật là một phát biểu bất ngờ! Bạn có thể đọc sách của Chân sư DK hết lần 

này đến lần khác trong 30 năm, hoặc trong một thời gian nào đó, và cuối cùng 

bạn biết được rằng đề tài thực tiễn, hữu dụng và cần  thiết  nhất cho việc 

nghiên  cứu cần có hiện giờ là gì. Do đó, chúng ta đang cố gắng giải quyết mớ 

nhận thức hỗn độn đã khiến chúng ta làm những điều sai trái, bởi lẽ chúng ta 

tin vào những điều sai trái và chúng ta làm theo niềm tin sai lầm của mình. 

… nó liên quan đến cõi cảm dục, và việc phụng sự đưa ra là thiết yếu và thật đúng 

lúc (it concerns the astral plane, and the service to be rendered is vital and 

timely. 

Khi Ngài nói công việc phụng sự là “vital”, Ngài đang sử dụng từ đó theo nghĩa 

kỹ thuật, liên quan đến một loại năng lượng dĩ thái có liên quan vào công việc 

này. Và làm tiêu tan ảo cảm cũng là công việc cần kíp ngày nay—chúng ta phải 

làm điều đó. Nếu nhiều người đã làm nó và có thể làm điều đó vào lúc cuộc Chiến 

tranh thế giới thứ hai, thì đó sẽ không phải là một nỗi kinh hoàng bởi vì Đức vào 

thời điểm đó bị ảnh hưởng đặc biệt bởi ảo cảm. 

Việc giải thoát thế  giới  cá  nhân  và  thế  giới  nhân  loại,  như một tổng thể,  ra  

khỏi  ảo cảm đang bao trùm tất cả—ảo cảm đang cầm giữ nhân loại—là một nhu 

cầu thiết yếu cho nhân loại. 

13. Cầm giữ dịch từ tiếng Anh Enthrall, có nghĩa là ở trong tù. Khi bạn bị mê hoặc 

bởi một ai đó hoặc một cái gì đó, bạn sẽ bị giam hãm bởi cái đó. Hãy suy nghĩ về 

những từ mà chúng ta hay sử dụng: “Bạn trông thật quyến rủ” (You look 
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enchanting ) có nghĩa là bạn đã bỏ bùa tôi; “You look enthralling—Bạn trông mê 

hoặc”, nghĩa là tôi là tù nhân của bạn, và chúng ta nói những điều này như thể 

họ thật tuyệt vời. 

Kỷ nguyên mới, sẽ mở ra trước mắt nhân loại vào lúc kết thúc chiến  tranh, 

14. Tôi đoán đoạn văn trên được viết trong chiến tranh thế giới thứ hai… 

được  đặc trưng  bằng  sự  phân cực trí tuệ của nhân loại và do đó thoát khỏi ảo  

cảm.  Kế  đó, trong  một thời  gian,  ảo  tưởng  sẽ  kiềm  chế  cho  đến  khi  trực  

giác  phát triển đầy đủ hơn.  

Vâng, khi bạn đi vòng quanh và bạn bắt đầu phá vỡ ảo cảm của người khác, có lẽ 

họ sẽ không tán thưởng điều đó. Đây là những gì được gọi là phá vỡ ảo cảm 

(glamour busting), và tất nhiên có ảo cảm của việc trở thành một người đập phá 

ảo cảm. Nó luôn có thể quay ngược lại và cắn bạn, và bạn không biết nó từ đâu 

đến.  

15. Chúng ta hãy suy nghĩ về Thời đại Bảo Bình sắp đến, một thời đại lớn của 

cung năm. Trong thời đại Bảo Bình, toàn thể nhân loại sẽ có phàm ngã được cai 

quản bởi Cung 5,  hạ trí  bởi cung 4, cung của Bồ đề, trực giác. Điều này khác với 

Thời đại Song Ngư, trong đó phàm ngã được cai quản bởi cung 3 và hạ trí bởi 

cung 5, do đó chúng ta có tất cả các tiến bộ về khoa học. Bây giờ, chúng ta đang 

bước vào một thời đại còn cao cấp hơn và nó sẽ mở ra cho chúng ta, chúng ta sẽ 

có sự phân cực trí tuệ và một sự tự do thoát khỏi ảo cảm. Có lẽ một số tiến bộ đã 

được thực hiện 

16. Thường khi nói về ảo cảm (glamour), chúng ta dùng từ dissipate (làm tiêu 

tan), giống như bạn làm tan một đám mây; về ảo tưởng (illusion), chúng ta dùng 

từ dispel, chúng ta làm tan biến một ảo tưởng một cách đột ngột; và với Maya 

chúng ta dùng từ disperse. 

Ảo tưởng này tạo ra các kết quả rất khác biệt cho những con người tiếp theo 

nhân loại sống và làm việc trong ảo cảm.  

16. Đức DK nói ảo tưởng rất khác biệt với ảo cảm trong cách tác động lên nhân 

loại. Với ảo cảm bạn như đi trong làn sương mù, mờ mịt, lẫn lộn, không nhìn rõ. 

Có câu nói rằng ảo cảm giống như con rắn, nó cuốn, bao quanh bạn, và bạn bị 

khích động bởi những động cơ sai lầm 

Đặc tính thứ hai của kỷ nguyên mới sẽ là cách tiếp cận khoa học với toàn bộ 

vấn đề ảo cảm. Bấy giờ nó sẽ được nhận biết như nó là và được xua tan một cách 
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khoa học bằng cách sử dụng trí tuệ đã giác ngộ của các nhóm, hoạt động hợp 

nhất chỉ cho mục đích đó. 

17. Đây là phát biểu quan trọng cho cách thức làm việc với ba phương diện của 

ảo cảm (Maya, Ảo Cảm Và Ảo Tưởng) trong thời đại mới. Đó là cách tiếp cận khoa 

học—huyền linh học, nhận biết nó một cách khoa học và xử lý nó cũng khoa 

học.  

Các Kỹ Thuật của Ánh sáng, Kỹ Thuật của Đấng Hằng Hữu, Kỹ Thuật Điềm Nhiên 

mà Chân sư DK dạy chúng ta sẽ là các phương pháp khoa học mà các nhóm 

phụng sự sử dụng để nhanh chóng xua tan ảo cảm thế gian.  

Do đó vấn đề mà tôi đang đưa ra cho bạn (là những người tìm đạo và các đệ tử 

trên thế giới) chính là khả năng để phụng sự thế gian một cách rõ rệt. Sau rốt, 

các nhóm sẽ được thành lập bởi những ai đang hoạt động để làm tan ảo cảm 

trong các đời sống cá nhân của họ, những người đang làm thế không phải để đạt 

được sự giải thoát riêng cho họ, mà nhằm mục đích đặc biệt để loại bỏ những ảo 

cảm quan trọng khỏi cõi cảm dục. Họ sẽ hoạt động một cách hợp nhất vào một 

giai đoạn chính nào đó của ảo cảm thế gian bằng mãnh lực của thể trí giác ngộ 

riêng của họ; một cách hợp nhất, họ sẽ hướng “ngọn đèn pha của thể trí, vốn phản 

chiếu ánh sáng mặt trời, nhưng cũng đồng thời tỏa ánh sáng nội tại của riêng nó, 

vào đám sương mù của Địa cầu; vì trong các đám sương mù này, mọi người đều đang 

vấp ngã. Bên trong phạm vi được soi sáng của ánh sáng tập trung chói rạng đó, thực 

tại sẽ xuất hiện chiến thắng.” 

18. Công tác làm tan ảo cảm thế giới là hành động phụng sự tập thể, và chúng ta 

có thể kết hợp công tác tam giác với công tác làm tiêu tan ảo cảm này. 

19. Bạn là một thành phần của nhân loại và là một phần của vấn đề. Do đó, khi 

bạn đã giải quyết vấn đề của bạn, làm tiêu tan những ảo cảm của riêng bạn, bạn 

đã góp phần trong việc làm tan biến ảo cảm thế gian.  

20. Giác ngộ liên quan đến dấu hiệu Kim Ngưu, với cuộc điểm đạo thứ hai, với 

sự soi sáng của trí tuệ. Rất nhiều người có dấu hiệu Kim Ngưu và có thể tập trung 

ánh sáng, thực sự có thể làm việc rất tốt trong việc làm tiêu tan ảo cảm. 

21. Mặt trời là gì? Ở đây có thể là linh hồn, nhưng ta cần nhiều hơn là linh hồn 

trong vấn đề này. Năng lượng của Tam nguyên tinh thần cũng phải được đưa 

vào, cũng như từ Bồ đề, nơi chúng ta thực sự nhìn thấy rõ ràng. 

Thật là lý thú khi ghi nhận rằng lời Khấn nguyện lâu đời nhất trên thế gian có 

liên quan đến ba trạng thái của ảo cảm, và chính vì ba trạng thái này mà ba 

phương pháp phải được dùng đến để có thể tạo ra sự giải thoát và tiến hóa. Như 
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bạn biết,   lời   khấn   nguyện   này   ghi   như   sau:   (Brihadaranyaki Upanishad 

I, 3, 28): 

“Hỡi  Đấng  Chí  Tôn,  xin  dẫn  dắt  chúng  con  từ  bóng  tối đến ánh sáng; 

từ cõi giả đến cõi chân; 

từ cõi tử đến cõi bất tử”. 

 

22. Lời cầu nguyện rất đẹp, “Hỡi  Đấng  Chí  Tôn,  xin  dẫn  dắt  chúng  con  từ  bóng  

tối đến ánh sáng; từ cõi giả đến cõi chân; từ cõi tử đến cõi bất tử”, và tất cả chúng ta 

đều sử dụng nó, phải không? 

23. Còn vài câu nữa tiếp sau 3 câu trên: xin dắt chúng con từ hỗn loạn đến mỹ lệ, 

từ cá thể đến đại đồng. 

24. Tôi yêu mến lời cầu nguyện này: từ bóng tối đến ánh sáng, từ giả đến chân, 

và sự chết đến sự bất tử, nó liên quan rất nhiều với ba cuộc điểm đạo đầu tiên, 

nếu bạn suy ngẫm về nó. Bóng tối của chủ nghĩa duy vật nhường chỗ cho sự 

phát xạ của cõi dĩ thái, sự giả của ảo cảm nhường chỗ cho thực tại lúc bạn nhìn 

thấy khi sự biến dạng chấm dứt, và cái chết của sự sống trong hình tướng dẫn 

đến sự bất tử khi Chân thần thực sự có ảnh hưởng và bắt đầu có ảnh hưởng tại 

thời điểm cuộc điểm đạo thứ ba. 

25. Chân sư DK chắc chắn nhấn mạnh tầm quan trọng, sự thiết thực, hữu ích và 

cần thiết nhất cho việc học hỏi ngày nay. Ngài thực sự cho nó là điều bắt buộc 

giống như Ngài đã làm với việc Thiền tam giác. Do đó, nếu như chúng ta là đệ tử 

của Chân sư DK, chúng ta không thể tránh khỏi làm những điều này. 

26. Đây là một chủ đề tinh tế. Nếu ảo cảm dễ dàng bị loại bỏ, tất cả chúng ta đã 

tốt hơn rất nhiều. Vấn đề là chúng ta không nhìn thấy nó, và mọi người có 

khuynh hướng nói rằng, “Ồ, tính của tôi là vậy đó!”. Hãy cẩn thận khi bạn thấy 

mình nói rằng, “Xin lỗi, tôi không thể cải thiện được. Đó là tính cách của tôi!”, 

chắc chắn bạn đang bảo vệ một ảo cảm nào đó. 

Xin Dắt Chúng Con Từ Hỗn Loạn Đến Mỹ Lệ, Từ Cá Thể Đến Đại Đồng.  

27. Điều này giống như đưa bạn vào tình trạng Hợp Nhất Cô Lập, vì tất cả chúng 

ta là những thực thể đại đồng. Các bạn đọc lại Qui Luật Điểm đạo số 5: 

Qui Luật Điểm đạo số 5: 

Nhóm hãy cùng nhau nhận thức Tam Thượng Thể đang tỏa chiếu, 

làm lu mờ ánh sáng của linh hồn và xóa đi ánh sáng của sắc tướng. 
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Toàn bộ đại thiên địa là vạn hữu hiện tồn. Nhóm hãy nhận thức 

được cái Tổng Thể đó, và rồi không còn dùng ý tưởng “linh hồn tôi 

và linh hồn anh” nữa. 

Chúng ta ra khỏi phạm vi cá nhân và hướng về phổ quát, và điều đó sẽ biến 

chúng ta thành một Chân sư. Từ  hỗn loạn đến mỹ lệ, nó đưa chúng ta đến cõi Bồ 

đề và nó sẽ là những gì được nhận ra tại thời điểm thập giá hình. Thật thú vị khi 

quan sát các cung cai quản các cuộc điểm đạo. Bóng tối ánh sáng, cung bảy; từ 

giả đến chân, cung sáu; từ chết đến bất tử, cung năm; hỗn loạn đến mỹ lệ, cung 

bốn; và sau đó có một sự thay đổi. Bạn có thể mong đợi nó sẽ là cung ba nhưng 

thực tế không phải vậy. Từ cá nhân đến phổ quát là cung 1. 

Đó là hành trình tiến triển của chúng ta khi chúng ta phát triển và các câu cầu 

nguyện này thật tuyệt vời, thực sự tuyệt vời, để suy ngẫm, bởi vì nó đơn giản. 

Chúng ta có bước đi trong bóng tối không? Chúng ta có liên quan đến cái giả 

không? Có phải chúng ta đã chết? Vâng, nếu bạn sống cuộc sống của mình trong 

cơ thể vật lý dày đặc của Hành Tinh Thượng đế, bạn đã chết. Cuộc sống bắt đầu 

chính trên cõi Bồ đề. Vì vậy, cuộc sống bắt đầu khi chúng ta đạt đến các Dĩ Thái 

Vũ trụ và chúng ta rút lui khỏi cái chết trong vật chất rất trọng trược được thừa 

hưởng từ hệ mặt trời trước đó. 

Hỗn loạn – Mỹ Lệ, điều đó có nghĩa là cuối cùng chúng ta cũng đạt được sự hoàn 

hảo như được thể hiện trong Thiên Cơ Thiêng liêng. Và từ cá nhân cho phổ quát, 

tôi là một phần, tôi là toàn bộ, tôi là cả một phần và toàn bộ. 

Phân cực trí tuệ là gì? —What is Mental Polarization? 

Phân cực trí tuệ không có nghĩa là một thể trí tốt hoặc bạn có thể tập trung trí 

của bạn. Nó không có nghĩa là bạn có thể suy tưởng. Nó đạt được vào thời kỳ 

giữa lần điểm đạo thứ hai và thứ ba, và khi đạt được, điều đó có nghĩa là bạn đã 

đi vào sa mạc, bạn đã đấu tranh và chiến thắng, đấu tranh với thế giới cung ba, 

xác thịt cung hai và ma quỷ cung một. Bạn đã vật lộn với thế gian, với xác thịt, 

với ma quỷ, và bạn đã chiến thắng. Bây giờ trí của bạn có thể được giữ vững. Trí 

thông minh sâu sắc của bạn có thể được giữ vững trong ánh sáng của linh hồn, 

và bây giờ bạn đang đạt đến tình trạng đó, tình trạng mà bạn không chỉ có thể 

tập trung vào hạ trí mà càng ngày bạn có thể bước vào quá trình tư duy của 

chính linh hồn. Bạn có thể tập trung trí tuệ tham gia vào nhân thể, và khi bạn là 

một điểm đạo đồ bậc ba, bạn sẽ có thể làm điều đó và đó là sự phân cực trí tuệ 

thực sự. Đó không phải chỉ là có một thể trí tốt, có thể suy nghĩ nhanh, thông 

minh hơn, hay bất cứ điều gì đó. Có rất nhiều người, thậm chí chưa là điểm đạo 

đồ bậc một, nhưng họ có trí tuệ thực sự tốt. Điều đó thật tuyệt vời, nhưng họ 

không có một thể trí được giữ ổn định trong ánh sáng. Họ chưa vượt qua ba cám 
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dỗ trong sa mạc và họ không thể suy nghĩ trong ánh sáng của linh hồn, điều mà 

sự phân cực trí tuệ thực sự đòi hỏi. 

Ảo cảm là các mô thức thói quen được tạo dựng từ kiếp này qua kiếp 

khác. 

Đề tài ảo cảm thực sự khó khăn vì nó luôn tránh né, thoát khỏi bạn. Ý tôi là thế 

này: ảo cảm là những gì bạn đã xây dựng từ kiếp này sang kiếp khác, là những 

thói quen, uẩn (“skandhas”) của bạn. Tất cả chúng rất quen thuộc, tự nhiên với 

bạn , và bạn không cần suy nghĩ tới lui. Trong quá khứ, tôi đã từng như thế. Và 

sau đó, như Chân sư DK nói, một vị Thầy tốt bụng đến, làm bạn nổ tung ra và 

khiến bạn bất an, rất bất an, về tất cả thái độ và các thiết lập của bạn. Sau đó, 

trong sự bất an đó, có lẽ bạn trở nên gần như có thể dạy dỗ (“teachable”) được. 

Tôi đã làm việc trong lĩnh vực này từ 50 năm trở lên và tôi nghĩ rằng tôi gần đạt 

đến điểm đó— gần như có thể dạy dỗ được. Tôi hy vọng điều đó xảy ra trước khi 

tôi phải từ bỏ hóa thân này, chỉ cần sự đơn giản, chỉ cần nói, ồ, được thôi, bạn 

biết điều thực sự là thay vì tất cả những thứ khác vẫn tiếp diễn bởi vì chúng ta 

đã làm điều đó mãi mãi. 

Phá vỡ ảo cảm—Liệu công việc của UB Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí 

hậu có thể xem là khởi đầu của việc phá vở ảo cảm?  

Vâng. Bạn hỏi là liệu sự kiện Ủy ban Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu tập hợp 

tất cả những sự kiện trình bày chúng, khiến mọi người thực sự suy nghĩ hơn là 

phản ứng định kiến thông thường của họ, có phải là khởi đầu của việc phá vỡ ảo 

cảm không? Tôi nghĩ rằng, bất cứ nơi nào các sự kiện được thu thập, được sắp 

xếp và trình bày, sự khởi đầu của phá vỡ ảo cảm đang xảy ra. Ý của tôi là tất cả 

cho sự thật. Nói cách khác, nếu bạn lừa dối chính mình, bạn lừa dối người khác, 

bạn thổi phồng hoặc bóp méo, bạn không trình bày sự thật, bạn có hạt giống của 

ảo cảm. Do đó, tôi sáng tỏ tâm trí của mọi người bằng những sự kiện đúng thật 

về những gì đang diễn ra, bất kể những định kiến họ có, vâng, tôi sẽ nói đó là 

một sự phá vỡ ảo cảm. 

Câu hỏi: Có những người tập trung vào sự phát triển bền vững, có một số nhà 

khoa học thuộc dòng này, họ có những thị trấn chuyển tiếp trên toàn thế giới, 

cố gắng chuyển sang trồng thực phẩm lành mạnh, thay đổi các quy trình giáo 

dục, v.v. Đó có phải là một ví dụ khác của phá vỡ ảo cảm? 

Trả lời: Vâng. Đó có thể là một ví dụ nữa. Mọi người tập trung vào phát triển bền 

vững, các thị trấn chuyển đổi, nơi mọi người đang thực sự cố gắng thực tế về 
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cách họ trồng thực phẩm, cách họ sống với môi trường, trình bày bằng thực tế 

các lí luận đối kháng với chủ nghĩa duy vật đầy ham muốn không có tính bền 

vững. 

Chân sư DK nói rằng thời xa xưa ở Atlantis, sự ham muốn vượt chất đã vượt quá 

tầm tay đến nỗi mọi người theo đuổi và nắm bắt những đỉnh cao của sự xa xỉ mà 

bây giờ không thể tưởng tượng được. Bản chất ham muốn đã bị bóp méo. Họ 

muốn cho mình có được sự giàu có và xa xỉ này. Tôi đoán câu chuyện về các 

thành phố vàng (“cities of gold”) thực sự có thể đến từ Atlantis. Và điều này 

không liên quan gì đến Thiên Cơ thiêng liêng. Nó giết chết dòng chảy tuần hoàn 

thiêng liêng, đó là sự phân phối chia sẻ bình đẳng, phân phối đúng đắn, và 

những người sống bền vững này thể hiện nguyên lí cần phải giữ một hệ sinh 

thái hoặc một hệ thống xã hội đi cùng một hệ sinh thái theo cách có thể duy trì, 

tồn tại, không rút cạn tài nguyên của hành tinh, không cướp đi năng lượng của 

con người. Vâng, một lần nữa, tôi nói rằng, và rất nhiều người không muốn nghe 

điều đó bởi vì họ có đầu óc duy vật, họ cho rằng những gì cần có để được hạnh 

phúc là trong thế giới vật chất này, dù người khác có hay không. 

Ba lỗ thủng trong bức màn che—Three holes in the veil 

Chương 10 của quyển Các Cung Và Điểm Đạo 9 nói về một số bậc thầy tâm linh vĩ 

đại đã tạo ra một sự khác biệt lớn. Môsê đã tạo ra luật pháp. Ông có lẽ là Chân sư 

Morya trong kiếp trước. Thánh Paul đã thực hiện một cuộc tấn công vào tổng 

hợp. Chân sư DK đã đưa ra một tuyên bố tổng hợp cung 1, tôi không biết chính 

xác như thế nào, nhưng đó là những gì Chân sư DK nói. Do đó, Thánh Paul đã tạo 

ra các lỗ hổng trong bức màn bằng sự hiểu biết của mình về tổng hợp. Sau đó 

đến đức Christ và Ngài xé bức màn của ngôi đền từ trên xuống dưới. Vì vậy, Ngài 

là người vĩ đại nhất trong tất cả những người nỗ lực để mang ánh sáng vào. Ngài 

tấn công trên mọi cấp độ, mang ánh sáng vào cõi dĩ thái. Điều đáng chú ý là bạn 

phải lái ảo cảm trở lại cõi cảm dục vì chúng ta chưa thể xử lý nó hoàn toàn, và 

chúng ta phải giữ cho ngọn lửa etheric thực sự sạch khỏi ảo cảm. Do đó, ảo cảm 

sẽ không hoạt động nếu chúng ta có thể giữ ảo cảm ra khỏi cõi etheric-vật lí. Nó 

sẽ không thành hiện thực bất kể nó như thế nào. 

 
9 RI 192-197 
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Sừng kì lân là biểu tượng chính của khả năng xuyên thủng ảo cảm. 

Sừng của kỳ lân là một biểu tượng chính cho khả năng xuyên thủng ảo cảm. Khi 

chúng ta nhìn vào cõi cảm dục, chúng ta hướng ngọn đèn pha vào đó, nghĩ mình 

là một con kỳ lân và bạn sẽ là một người xuyên thủng ảo cảm. Chân sư DK đã nói 

rằng chúng ta hãy chọc thủng ảo cảm, xuyên qua nó. Con kỳ lân giết chết nhà 

vua, vị vua già, của dã thú, giết chết quan điểm cá nhân, giết chết sự méo mó, và 

nó sẽ mang đến cho bạn tầm nhìn của điểm đạo đồ. 

Về Huấn Thị Hãy Chân Thật Với Chính Mình.  

Huấn thị này không có nghĩa là bạn phải tự xé nát mình ra. Ý tôi là thế này: một 

số người nghĩ rằng để chân thật bạn phải tự xé nát bản thân, và rất u sầu về các 

triển vọng của mình. Không, chân thật với bản thân là một sự đánh giá rõ ràng 

hơn, gần như khoa học nhất, về những gì đang thực sự xảy ra. F.C.D, nhà tâm lý 

học lớn và là đệ tử của Chân sư DK và Chân sư KH, đã nói rằng, bạn hãy nhìn vào 

chính mình như một nhà khoa học nhìn vào một vật thể, và chỉ cần thử xem 

những gì đang thực sự xảy ra mà không bị cuốn theo cảm xúc. Khi đó, chúng ta 

có thể tách rời trí của chúng ta khỏi Kama, bởi vì chúng ta thường mắc kẹt vào 

Trí-Cảm (Kama-Manas). Mỗi khi chúng ta suy nghĩ, một cảm giác gì đó cùng 

đến. Mỗi khi chúng ta cảm xúc thì một ý nghĩ đi cùng. Hai điều này—tư tưởng 

và cảm xúc—quấn quyện vào nhau ,và bạn không bao giờ có thể thực sự sáng 

suốt về điều đó và giữ cho tách ra khỏi cảm xúc. Sau này, bạn có thể đánh giá 

bằng cách sử dụng cảm xúc của mình, v.v., nhưng ngay từ đầu, chúng ta nên có 

thể nhìn thấy rõ ràng—theo cách chúng ta nên có—một thái độ rằng chúng ta 

không quan tâm đến những gì chúng ta thấy, mặc dù tôi không muốn thấy điều 

đó vì nó khó chịu. Ý tôi là thế này. Chúng ta nhìn thấy bất cứ điều gì ở đó, chính 

đó là nó. Nếu nó xấu, hãnh thấy nó xấu, nếu nó tốt, thấy rằng nó tốt, chúng ta 

không giả vờ rằng cái tốt là xấu và cái xấu là tốt. 

Tôi nhớ bà Blavatsky có viết rằng bà biết một thanh niên thuần khiết đến nỗi 

không một lời nói dối nào đi qua môi của anh ấy, và bà đang nói về đức DK, một 

trong những cố vấn và huấn sư của bà trong những ngày đầu khi bà ở Tây Tạng. 

Vì vậy, nếu chúng ta trung thực với chính mình và với người khác, quyền năng 

sẽ đến với chúng ta. Chúng ta thực sự sẽ thấy sự thật. Và nếu chúng ta nói dối 

chính mình mọi lúc, chúng ta sẽ không nhìn thấy điều đó. Vì vậy, phá tan ảo 

cảm tất cả là về sự chân thực tối hậu, nhìn thấy rõ ràng và trung thực, theo quan 

điểm của tôi. 
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Chúng ta đã nói rất nhiều về điểm đạo ngày hôm nay và đó là một chủ đề hấp 

dẫn. Vì vậy, bất kỳ ai trong số các bạn nghĩ rằng mình đã đọc quyển Điểm Đạo 

Trong Nhân Loại Và Thái Dương Hệ lần cuối cùng vì bạn biết mọi thứ trong cuốn 

sách đó, hãy nghĩ lại. Tôi không biết mình đã đọc cuốn sách đó bao nhiêu lần, 

nhưng tôi luôn phải quay lại, và khi tôi đang ở giữa quyển Luận về Lửa Càn Khôn 

và không biết điều gì đó, câu trả lời sẽ có trong Điểm Đạo Trong Nhân Loại Và 

Thái Dương Hệ, ngay vào lúc bắt đầu—con rắn nuốt cái đuôi của nó. 
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Bài Thiền Kỹ Thuật Ánh sáng  

BÀI THIỀN KỸ THUẬT ÁNH SÁNG— 

DISSIPATION OF GLAMOUR TECHNIQUE 

I. Chuẩn bị—Preparation:  

1. Khẳng định với linh hồn—Affirm to the soul:  

“I affirm my willingness to cooperate—physically, astrally, mentally, in 

order to aid in the more technical work of this technique.” “Tôi khẳng định 

quyết tâm hợp tác về phương diện thể chất, cảm xúc và trí tuệ trong công 

việc thiền định mang nhiều tính Kỹ thuật này. 

2. Nhận biết ảo cảm mà bạn cần làm tiêu tán—Recognise the glamour to 

be dissipated—the glamour you wish to work with.  

• Recognise how it hides the Real, and how it affects your life. Nhận 

thức về cách nó che dấu Sự Thật và cách nó ảnh hưởng đến đời sống 

của bạn. 

2. Build the searchlight—working with 3 points of light on the Mental 

Plane – Tạo ra nguồn ánh sáng đèn pha chiếu rọi trên cõi Trí tuệ từ 3 nguồn 

sáng: của bộ não, của thể trí, và ánh sáng của Linh hồn. Nhận thức rằng ba 

nguồn sáng nầy hợp nhất thành nguồn ánh sáng chiếu rọi trên cõi trí tuệ. 

• Imaginatively lift up the point of negative brain light,  

• and merge it with the positive point of mind light  

• and lift up that combined light to merge with Soul Light. 

• Realise that the three lights have formed one searchlight.  

• Tưởng tượng nâng điểm sáng của bộ não tiêu cực, 

• và hợp nhất nó với điểm sáng tích cực của thể trí 

• và nâng ánh sáng kết hợp đó lên để hợp nhất với Ánh sáng Linh hồn. 

• Nhận ra rằng ba ánh sáng đã tạo thành một ngọn đèn pha. 

3. Alignment and recognised integration: Chỉnh hợp và sự hợp nhất được 

nhận thức 

• Affirm: “I dedicate my personality to the soul.” Khẳng định lại: “Tôi 

dâng hiến phàm ngã cho Linh hồn” 

• Visualise your mental field, astral field, and physical body aligning 

with the soul – Hình dung thể xác, cảm dục, và trí tuệ chỉnh hợp với 

Linh hồn. 
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• See the Soul accepting the personality, forming one unit – Thấy rằng 

Linh hồn chấp nhận phàm ngã và tạo thành một đơn vị duy nhất. 

4. Pause and brace yourself for the work to be done—Ngừng lại và gắng 

hết sức cho công việc phải làm 

• Deliberately turn the searchlight of the mind out to the astral plane. 

Hướng nguồn sáng của thể trí về cõi cảm dục 

(It is very important that you do not work in your own astral body—Điều 

rất quan trọng là bạn không làm việc trong thể cảm dục của bạn)  

• Relate the searchlight and the glamour which is out on the astral 

plane: Liên kết nguồn sáng đèn pha và ảo cảm trên cõi cảm dục 

• Affirm silently “The searchlight will destroy the glamour.” Thầm lặng 

khẳng định “Ánh sáng đèn pha sẽ phá tan ảo cảm”. 

II. Công thức—The Formula  

1. Tạo và điều khiển nguồn sáng—Build and direct the Light 

• See the soul breathe an OM into your mind—and you growing strong 

and positive.  

• See the lights generate an intense brilliant powerful searchlight (Not 

yet radiating out).  

• Focus all your will behind the light. 

• Relate the searchlight and the glamour in the dark, and briefly 

imagine the light destroying the glamour.  

• Hình dung thấy linh hồn thở ra linh từ OM vào thể trí của bạn, và bạn 

tăng trưởng mạnh mẽ và tích cực. 

• Hình dung thấy rằng các ánh sáng tạo ra ngọn đèn pha chói rạng 

mạnh mẽ (nhưng chưa tỏa ra ngoài). 

• Tập trung tất cả ý chí của bạn đằng sau ánh sáng đó. 

• Liên hệ ngọn đèn pha và ảo cảm trong bóng tối, và tưởng tượng ngắn 

gọn ánh sáng phá hủy ảo cảm. 

2. Bật Ánh sáng lên—TURN ON THE LIGHT 

• See a broad brilliant beam of light, pouring forth from the illumined 

mind and pierce the glamour on the astral plane.— Hình dung thấy 

một chùm ánh sáng rực rỡ rộng lớn, tuôn ra từ thể trí được chiếu sáng 

và xuyên thủng ảo cảm trên cõi cảm dục. 

3. Nói thầm với sức mạnh và sự tập trung—SILENTLY and with power and 

tension say 
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• “The power of the light prevents the appearance of the glamour 

(Name it). 

• The power of the light negates the quality of the glamour from 

affecting me. 

• The power of the light destroys the life behind the glamour.” 

• “Sức mạnh của ánh sáng ngăn chặn sự xuất hiện của ảo cảm … (đọc 

tên ảo cảm mà bạn muốn làm tiêu tán—Ví dụ Ảo cảm Vật chất…). 

• Sức mạnh của ánh sáng sẽ không cho ảo cảm … ảnh hưởng đến tôi. 

• Sức mạnh của ánh sáng sẽ phá hủy sự sống đằng sau ảo cảm …” 

4. Xướng linh từ OM, và hình dung thấy Ánh sáng—Sound the OM, and see 

Light 

• Make a definite impact on the glamour—Tác động rõ rệt lên ảo cảm. 

• Penetrating the glamour and being absorbed by it—Thâm nhập vào ảo 

cảm và được nó hấp thu. 

• Dissipating it slowly—làm tiêu tán ảo cảm một cách chậm chạp. 

5. Rút lui về cõi trí, tắt ánh sáng, đồng nhất với Cái Thật (Chân)—

Withdraw to mental plane, turn off light, identify with the Real  

[Something high and universal—eg. Universal peace and oneness for war 

glamour.] 
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WEBINAR ẢO CẢM —BÀI 11 

KỸ THUẬT ÁNH SÁNG (WEBINAR SỐ 19) 

Đây là phần lược dịch webinar Ảo cảm số 19 của Thầy Hiệu trưởng. Trong 

webinar, Thầy Hiệu trưởng giảng giải trang 207-209của quyển Ảo Cảm Một Vấn 

đề Thế Giới. Đây là phần lý thuyết của Kỹ Thuật Ánh sáng, có thể nói rất quan 

trọng để thực hành đúng cách bài thiền Kỹ Thuật Ánh Sáng để xua tan ảo cảm. 

Như thường lệ, trong webinar Thầy có trả lời một số câu hỏi của học viên, như 

hỏi về thuật ngữ Tinh Tú Quang (Astral Light), về các Con Mắt khác nhau trong 

Huyền linh học, về sự Hợp Nhất với Linh hồn, Mười Nhóm Hạt Giống…  

*********************************************  

Trích từ Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới trang 207-209 

Tôi không có ý định chỉ bàn riêng đến các ảo cảm đặc thù, mà chỉ muốn trao cho 

bạn một công thức mà— với một ít thay đổi và bổ sung—có thể giúp cho cá nhân 

và nhóm trong nhiệm vụ xóa tan ảo cảm. Tôi muốn bắt đầu bằng cách nói rằng 

nhu cầu đầu tiên đối với con người là hiểu được rằng các phản ứng, các ý tưởng, 

các ham muốn và kinh nghiệm trong đời sống của con người, về phương diện 

bản chất cảm xúc, bị chi phối bởi một hay nhiều ảo cảm, rằng y là nạn nhân của 

nhiều ảo cảm, đã nảy sinh qua nhiều kiếp sống, bám rễ sâu vào lịch sử quá khứ 

của y mà y phản ứng lại theo bản năng. Tuy nhiên, sẽ đến lúc mà người đệ tử dự 

bị trở nên biết được các ảo cảm có tính chất bản năng này và biết được chúng 

khi chúng xuất hiện, thậm chí có khi phản ứng lại với chúng; con người tìm cách 

tự giải thoát cho mình, lúc đầu y hoạt động không đều đặn, cố gắng dùng thể trí 

để nhờ lý lẽ vượt ra khỏi các ảo cảm và dao động giữa sự thành công tạm bợ—

khi con người có thể hành động một cách thận trọng như thể thoát khỏi ảo 

cảm—, và những giai đoạn dài thất bại khi bị lấn áp, không thể thấy được ánh 

sáng ở đâu và hành động như người mù, hoang mang. Điều này cho thấy rằng y 

bị thu hút giống như bởi một nam châm (sức mạnh của ảo cảm từ xưa chất chứa 

lại với các hậu quả nghiệp báo) vào chính ảo cảm mà y muốn tìm cách tránh né. 

Sau đó đến giai đoạn (do kết quả của tiến trình dao động) khi sức lôi kéo của linh 

hồn bắt đầu hóa giải sức lôi kéo của các ảo cảm này: y mong mỏi được biểu lộ 

một cách tự do và thoát khỏi sự kiềm chế của cõi cảm dục. Bây giờ tiến trình 

quân bình mới xảy ra. 

Chính trong giai đoạn này mà việc tham thiền được tiến hành để cho con người 

có thể nhận ra ánh sáng của linh hồn khi nó trộn lẫn với ánh sáng nội tại của hạ 

trí, và ánh sáng hỗn hợp này ngày càng mạnh thêm khi con người kiên trì trong 

việc tham thiền. Rồi đến lúc người tìm đạo khám phá ra rằng ánh sáng nội tại 

này có thể được sử dụng, y bắt đầu thăm dò và thi thoảng thành công, hướng 
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ánh sáng đó vào các vấn đề ảo cảm đặc biệt của y. Cũng chính ở điểm này mà 

hiện giờ chúng ta tiến hành Kỹ Thuật Ánh Sáng, sử dụng phương pháp này và 

chấm dứt phương pháp mơ hồ không khoa học của thời đã qua. Kỹ thuật này 

chỉ dùng cho người biết được ít nhiều về ánh sáng trí tuệ, ánh sáng trong đầu 

và ánh sáng của linh hồn. Ánh sáng trong đầu được tạo ra bởi việc mang lại 

cùng nhau—một cách rõ ràng, có sắp xếp— ánh sáng linh hồn và ánh sáng phàm 

ngã, tập trung vào thể trí, và tạo ra hiệu quả trong não bộ. Tiến trình tập trung 

này gồm ba giai đoạn: 

1. Nỗ lực tập trung ánh sáng trí tuệ và ánh sáng vật chất vào thể trí. 

Giai đoạn này có nghĩa là tập hợp lại ánh sáng của vật chất và chất liệu (ánh sáng 

của vật chất trọng trược và ánh sáng dĩ thái) và ánh sáng của chính thể trí. 

Không có ánh sáng đặc thù hoặc riêng biệt nào ở trong hoặc là của chính thể cảm 

dục, vì thể này chỉ là một tập hợp các hình thể, do từng cá nhân, các quốc gia và 

các chủng tộc tạo ra. Và toàn thể các hình thể này tạo thành cõi cảm dục, chúng 

không có ánh sáng cố hữu như các hình thể khác. Chúng không được tạo ra như 

một hình thức biểu hiện cho một sự sống năng động nào đó của Hành Tinh 

Thượng Đế, và đây là ý nghĩa thực sự của những gì mà trước kia tôi đã nói với 

bạn rằng thực ra cõi cảm dục không tồn tại. Đó là sự sáng tạo ảo ảnh của dục 

vọng con người qua bao thời đại, và ánh sáng giả tạo của nó là phản ảnh của ánh 

sáng vật chất hoặc của ánh sáng trí tuệ. Tiến trình tập trung này thực hiện bằng 

sự chỉnh hợp và bằng nỗ lực mang ánh sáng dương của thể trí và ánh sáng âm 

của bộ óc tới điểm khai ngộ, được tiến hành thông qua việc kiểm soát thể trí vốn 

được phát triển trong tham thiền. Khi hai đối cực này được nối kết vào lúc đó 

(bằng tác động của ý chí phàm ngã) hai trạng thái này của ánh sáng thứ yếu có 

thể hợp thành một điểm sáng nhỏ—giống như ánh sáng của ngọn đuốc nhỏ—

tiết lộ một giai đoạn nào đó của ảo cảm mà người tìm đạo đáp ứng dễ dàng nhất. 

Ánh sáng tập trung đầu tiên này không có bản chất nổi bật nào để cho nó có thể 

làm được gì nhiều hơn là tiết lộ. Nó không có sức mạnh để xua tan và cũng không 

thể làm cho ảo cảm hiện có trở nên mất hiệu quả. Nó chỉ có thể làm cho con 

người biết rõ trong ý thức não bộ hay ý thức tỉnh thức của mình rằng ảo cảm 

đang cầm giữ mình. Điều này có liên quan đến giai đoạn định trí trong tiến trình 

thiền định. 

 

It is not my intention to deal specifically with particular glamors but to give you 

a formula which—with slight changes and additions—can serve the individual 

and the group in the task of eradicating glamor. I would begin by saying that 

the first need is for the man to realize that his reactions, ideas, desires and 

life experience, as far as his emotional nature is concerned, are conditioned 
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by some one glamor or glamors, that he is the victim of several glamors, 

engendered over many lives, deeply rooted in his past history, and to which he 

instinctually reacts. The time, however, comes when the probationary disciple 

becomes aware of these instinctual glamors and recognizes them on 

appearance, even when reacting to them; he seeks to free himself, working at 

first spasmodically10, trying to use the mind to rationalize himself out of them 

and alternating between temporary success, when he can with deliberation act 

as if free from glamor, and long periods of defeat when he is overwhelmed, can 

see no light anywhere and acts like a blind, bewildered person. This indicates 

that he is drawn as by a magnet (the force of accumulated ancient glamor with 

its karmic effects) into the midst of the very glamor he would seek to avoid. 

Later comes the stage (a result of this alternating process) when the pull of the 

soul begins to offset the pull of these glamors: he [208] aspires to free expression 

and to liberation from astral plane control. The balancing process then takes 

place.  

It is during this stage that meditation is instituted so that the man becomes 

aware of soul light as it blends with the inherent light of the mental body, 

and this blended light steadily intensifies as he persists in the meditation 

work. A point then comes where the aspirant discovers that this inner light can 

be used, and he begins tentatively and with uneven success to turn that light 

upon the problems of his particular glamor. It is also at this point that we now 

carry forward the Technique of Light, employing it so that the vague 

unscientific technique of the past comes to an end. The indicated technique is 

of use only to the man who knows something of the light of the mind, of the 

light in the head, and of the light of the soul. The light in the head is produced 

by the definitely planned bringing together of soul light and personality 

light, focused in the mental body and producing an effect in the brain. This 

focusing process falls into three stages:  

1. The attempt to focus the light of the mind and of matter in the mental 

vehicle. This signifies a bringing together of the light of matter and substance 

(dense material and etheric light) and the light of the mind itself. There is no 

peculiar or specific light in or of the astral body itself, for it is only an aggregate 

of forms, created by individual man, by nations and by races, and these in their 

entirety constitute the astral plane and possess no inherent light as do other 

forms. They are not created as a form of expression for some dynamic life by 

the planetary Logos, and this is the real meaning of what I have earlier told 

you that the astral plane in reality does not exist. It is the phantasmagoric 

creation of human desire down the [209] ages and its false light is a reflection 

of either the light of matter or of the mind. This process of focusing is 

undertaken through alignment and by the effort to bring to a point of 

 
10 không đều, lúc có lúc không; lác đác 
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illumination the positive light of the mind and the negative light of the brain 

and is carried forward through mental control, developed in meditation. When 

these two opposite poles are in relation then (by an act of the personality will) 

these two aspects of the lesser light can form a pin point of light—like a small 

torch light—revealing some phase of the glamor to which the aspirant most 

easily responds. This first focused light is not of such a nature that it can do 

more than reveal. It has no dissipating power, nor can it render existing 

glamor ineffective. It can only make a man aware in his waking or brain 

consciousness that glamor holds him. This is related to the stage of 

concentration in the meditation process.  

2. The second stage of the focusing process is produced through the effort to 

meditate. In the previous stage, the blending of the two material lights was 

entirely a form process and the aspirant is actuated entirely by his personality 

forces and expediency11. An illustration of this and of its effectiveness can be 

seen in the man who, from purely selfish motives and through an intense 

concentration, focuses his mind and brings about the gratification of his desires 

and the achievement of his goals. He kills out all emotional reactions and goes 

a long way towards dissipating glamor. He develops the ability to draw on the 

light of matter itself (physical matter and mental substance) and thus he 

generates a false light from which soul light is rigorously excluded. It is this 

power which eventually produces a black magician. He has developed the 

capacity to draw [210] upon the light energy of matter itself and to focus it so 

powerfully and effectively that it becomes a great destructive force. It is this 

which has given Hitler and the six evil men associated with him their power to 

destroy upon the material plane. But, in the case of the aspirant, the power to 

meditate upon spiritual reality and to contact the soul offsets the dangers 

inherent in focusing on and using solely the light of matter; to the lesser light 

of matter is added the light of the soul and then these two blended lights, or 

aspects of the One Light, are focused upon the mental plane through the power 

of the creative imagination. This enables man eventually to dissipate glamor 

and liberates him from the astral plane.  

3. The third stage is that in which the light of matter, the light of the mind 

and the light of the soul (as a channel for the intuition) are consciously 

blended, fused and focused. The man then turns this blended light, under soul 

direction, upon the world of glamor and upon the particular glamor with which 

he is at any one time preoccupied. The false light of the astral plane disappears 

in this triple blended light just like a fire can be nearly put out if subjected to 

the full rays of the sun; or a burning glass, focusing the rays of the sun, can 

 
11 tính có lợi, tính thiết thực; tính thích hợp 



115 | P a g e  

 

start a destructive blaze. It is the use of a powerful light which can obliterate 

a lesser light and dissipate a fog.  

All this has to be understandingly and consciously carried forward as a 

preliminary to the technique proper. His work will be experimental at first, and 

scientifically applied eventually. It will be based upon a recognition of truth—a 

truth which is faced and accepted. This work is not a form of rationalization, 

though that precedes the definitely [211] scientific work I am outlining; it is not 

the cultivation of fresh interests of a mental and spiritual kind which gradually 

supersede desire and drive out glamor. That is all preparatory in character and 

leads to an unfoldment which prepares the aspirant to work scientifically; it is 

not a process of “killing out desire” as some schools of thought teach, but is a 

process of gradually eradicating desire by stern discipline and hard trained 

work and this, incidentally, involves the dissipation of glamor. Such have been 

the slow techniques of the past. Today the process is to be changed because 

enough people are now the product of understanding and can work wisely and 

also scientifically. 

The process I am developing for you is one of rapid and effective dissipation 

and is based upon the acceptance of the hypothesis of light, upon the 

recognition of the fact that the astral plane has no true existence, upon a 

trained use of the creative imagination and upon the unquestioning following 

of instructions, individually and as a group.  

******************************* 

Phần bình giảng của Thầy Hiệu trưởng 

Tôi không có ý định chỉ bàn riêng đến các ảo cảm đặc thù, mà chỉ muốn trao cho 

bạn một công thức mà— với một ít thay đổi và bổ sung—có thể giúp cho cá nhân 

và nhóm trong nhiệm vụ xóa tan ảo cảm. 

1. Chân sư DK nói rằng Ngài không có ý định đề cập đặc biệt tới các ảo cảm cụ 

thể, vì Ngài đã liệt kê chúng ở trang 122 123 của quyển sách Ảo Cảm Một Vấn đề 

Thế Giới. Ngài chỉ cung cấp cho bạn một công thức mà với những thay đổi và bổ 

sung nhỏ có thể phục vụ cá nhân và nhóm trong nhiệm vụ xóa bỏ ảo cảm. Chân 

sư DK luôn luôn thực tế, và dù tầm vóc tư tưởng của Ngài thật vĩ đại, Ngài là một 

thành viên thực tế của Thánh Đoàn, cho chúng ta những phương pháp thực sự 

hữu ích. 

Tôi muốn bắt đầu bằng cách nói rằng nhu cầu đầu tiên đối với con người là hiểu 

được rằng các phản ứng, 
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2. Các bạn lưu ý từ “phản ứng”, từ đầu tiên trong nhóm từ các phản ứng, các ý 

tưởng, các ham muốn và kinh nghiệm, và khi bạn tìm thấy ở mình một phản ứng 

tự phát nào đó vượt lên trước khả năng của chính bạn để theo dõi phản ứng, bạn 

có thể nghi ngờ rằng có một ảo cảm nào đó đang rình rập. 

các ý tưởng, 

3. Từ ý tưởng ở đây được dùng theo ý nghĩ thông thường, không phải các nguyên 

hình trên các cõi cao. 

các ham muốn và kinh nghiệm trong đời sống của con người, về phương diện 

bản chất cảm xúc, bị chi phối bởi một hay nhiều ảo cảm, rằng y là nạn nhân của 

nhiều ảo cảm, đã nảy sinh qua nhiều kiếp sống, bám rễ sâu vào lịch sử quá khứ 

của y mà y phản ứng lại theo bản năng. 

4. Y phản ứng lại theo bản năng vì các ảo cảm đã bám rễ trong chúng ta từ rất lâu, 

có thể hàng triệu năm.  

5. Phản ứng theo bản năng, nghĩa là không suy nghĩ, không giám sát hoặc kiểm 

soát, hoàn toàn tự động—đó là lãnh vực của mặt trăng. Trong chiêm tinh học, 

Mặt trăng liên quan đến cái trong bạn được gọi là tiềm thức hoặc bản chất thứ 

hai. Do đó, bạn gần như có thể nhìn vào vị trí của mặt trăng, nhà của nó, dấu 

hiệu của nó, các góc hợp, v.v. để thấy các xu hướng đó, bởi vì ngoài các Cung, các 

dấu hiệu của hoàng đạo đều mang theo các ảo cảm đặc biệt của chúng, và sẽ là 

điều tốt để chúng ta có một ý tưởng về cách thức các năng lượng chiêm tinh 

không được quản lý có thể đóng góp phần vào tình trạng ảo cảm của chúng ta. 

6. Vì vậy, chúng ta phải nhận thực được, dù chúng ta có thể không nghĩ về điều 

này, rằng thực sự là chúng ta bị kiểm soát bởi một hoặc nhiều ảo cảm. 

7. Chân sư DK là bậc thầy trong việc đặt tên, mô tả, xác định chính xác các ảo 

cảm mà đệ tử của Ngài đang chịu, ngay cả khi các ảo cảm đó không nằm trong 

số những ảo cảm thông thường hoặc được liệt kê . 

8. Ngài nói, tất cả những ảo cảm này có một lịch sử rất cổ xưa, và tiềm thức—nơi 

ẩn chứa lịch sử quá khứ đó—có thể trở lại sôi sục, và khi chúng ta chinh phục 

được ảo cảm, chúng ta đang cứu chuộc quá khứ và tiết lộ sự thật mà các khuynh 

hướng bản năng đã che giấu. 

Tuy nhiên, sẽ đến lúc  

9. Chúng ta hãy nhận thức rằng chúng ta đứng ở vị trí này. 
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mà người đệ tử dự bị trở nên biết được các ảo cảm có tính chất bản năng này và 

biết được chúng khi chúng xuất hiện, thậm chí có khi phản ứng lại với chúng 

10. Theo một ý nghĩa, bạn là một đệ tử tập sự cho đến khi bạn trở thành đệ tử 

chính thức (được chấp nhận), vị trí ở đâu đó giữa lần điểm đạo thứ nhất và lần 

điểm đạo thứ hai, hoặc có lẽ gần với lần điểm đạo thứ hai hơn. 

11. “Các ảo cảm có tính chất bản năng”, nghĩa là xảy ra mà không suy nghĩ 

12. “Biết được chúng khi chúng xuất hiện”, có nghĩa rằng, bạn biết bạn lại làm điều 

đó, hoặc ai đó chỉ ra cho bạn thấy điều đó 

13. Đây là một phần của phương pháp tâm lý học hiện đại: bạn đứng sang một 

bên, đứng lui lại, và bạn trở thành người theo dõi quá trình tâm lý của bạn. 

Chúng ta học cách tách ra khỏi bản thân và trở thành khách quan về các phản 

ứng bản năng thông thường của chúng ta. Tất cả chúng ta phải làm điều đó 

trong đào tạo tâm lý của chúng ta và đừng lo lắng! 

con người tìm cách tự giải thoát cho mình, lúc đầu y hoạt động không đều đặn, 

cố gắng dùng thể trí để nhờ lý lẽ vượt ra khỏi các ảo cảm 

14. “Con người tìm cách tự giải thoát cho mình, lúc đầu y hoạt động không đều đặn, 

cố gắng dùng thể trí để nhờ lý lẽ vượt ra khỏi các ảo cảm”. Y phần nào hiểu rõ những 

gì đang thực sự diễn ra, biết làm thế nào để chúng không thực sự kiểm soát y 

thông qua việc sử dụng lý trí lý luận của mình 

15. “Và dao động giữa sự thành công tạm bợ, khi con người có thể hành động một 

cách thận trọng như thể thoát khỏi ảo cảm”. Bạn lưu ý, Chân sư DK không nói rằng 

hoàn toàn thoát khỏi ảo cảm. Ngài nói y hành động như thể thoát khỏi ảo cảm. 

“As If”—“như thể” —là một kỹ thuật tuyệt vời để thực sự đạt được tự do khỏi ảo 

cảm. 

và những giai đoạn dài thất bại khi bị lấn áp, không thể thấy được ánh sáng ở 

đâu và hành động như người mù, hoang mang 

16. “Dao động giữa sự thành công tạm bợ—khi con người có thể hành động một cách 

thận trọng như thể thoát khỏi ảo cảm—, và những giai đoạn dài thất bại khi bị lấn 

áp, không thể thấy được ánh sáng ở đâu và hành động như người mù, hoang mang”. 

Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm này giai đoạn nào đó trong 

cuộc sống của chúng ta. 



118 | P a g e  

 

Điều này cho thấy rằng y bị thu hút giống như bởi một nam châm (sức mạnh 

của ảo cảm từ xưa chất chứa lại với các hậu quả nghiệp báo) vào chính ảo cảm 

mà y muốn tìm cách tránh né. 

17. Do đó, trừ khi chúng ta tự bảo vệ chính mình, và có lẽ ngay cả khi chúng ta 

làm điều đó, đôi khi kẻ thù cổ xưa đó sẽ khiến chúng ta bị khuất phục bởi những 

khuynh hướng cổ xưa đó. 

Sau đó đến giai đoạn (do kết quả của tiến trình dao động) 

18. Có lẽ chúng ta đang đạt đến giai đoạn đó, 

do kết quả của tiến trình dao động, khi sức lôi kéo của linh hồn bắt đầu hóa giải 

sức lôi kéo của các ảo cảm này, 

19. Đó chính là thượng trí tác động thông qua hạ trí hoá giải các xu hướng cảm 

dục tự động. 

y mong mỏi được biểu lộ một cách tự do và thoát khỏi sự kiềm chế của cõi cảm 

dục. 

20. Chúng ta không thể thực sự là một đệ tử thực sự, vẫn chỉ là một người chí 

nguyện, nếu chúng ta còn thường xuyên bị sự kềm chế cảm dục. Người đệ tử đệ 

là người ít nhất cũng đã tập trung vào trí tuệ (mentally focused), nếu chưa phải 

là “phân cực trí tuệ” (mentally polarised). 

Bây giờ tiến trình quân bình mới xảy ra. 

21. Bạn đang trong quá trình khai mở cánh hoa thứ năm của Hoa sen chân ngã, 

và ở đây, cần có một phẩm tính Thiên Bình rất quan trọng. Sao Kim là một trong 

những hành tinh liên quan nhiều đến lần điểm đạo thứ hai khi chúng ta chiến 

thắng các hậu quả tồi tệ nhất của ảo cảm. Sao Kim, chủ tinh của Thiên Bình, 

mang lại sự cân bằng cho thể cảm dục để nó không phản ứng một cách tự nhiên 

với những khuynh hướng quá khứ, và được điều khiển nhiều hơn bởi một thể 

trí được linh hồn thấm nhuần. 

22. Bất kể lá số chiêm tinh của bạn như thế nào, bạn có thể sử dụng nó để thúc 

đẩy sự tiến hóa của bạn. Tất cả các phẩm chất chiêm tinh được sử dụng để khai 

mở tất cả các cánh hoa của Hoa sen Chân ngã. Nếu bạn muốn có một số thông 

tin chi tiết về điều này, bạn có thể tìm đọc trên trang web makara.us. Tôi có một 

cuốn sách bằng video trên trang web Makara, nói về sự khai mở Hoa sen Chân 
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ngã, và hiện đang được ai đó chuyển dịch thành sách để bạn có thể dễ dàng đọc 

hơn. Bạn có thể đọc quyển sách đó, nhưng đừng quên Cung của bạn, đừng quên 

các yếu tố chiêm tinh khi bạn làm việc với các ảo cảm mà bạn phát hiện ra sẽ 

ảnh hưởng đến bạn, và gần như chắc chắn chúng sẽ tương quan với các năng 

lượng nổi trội trong bạn.  

23. Một số ảo cảm tồn tại lâu dài hơn có thể thực sự tương quan với cung linh 

hồn của bạn, bởi vì nó được sử dụng với nhiều mức độ minh triết khác nhau 

trong suốt quá trình dài tiến hóa của bạn, ít nhiều không thay đổi—có thể có 

một lần thay đổi. Những năng lượng khác trong bạn thay đổi nhanh hơn, dẫn 

đến các ảo cảm liên kết cũng sẽ thay đổi nhanh hơn. Nhưng những khuynh 

hướng ảo cảm nhất định ít thay đổi sẽ được xác định bởi cung linh hồn của bạn, 

các năng lượng này bị sử dụng sai lệch bởi các thể của phàm ngã và bởi chính 

phàm ngã. 

24. Bây giờ, chúng ta đã đến giai đoạn mà linh hồn có sức thu hút và hoá giải xu 

hướng ảo cảm vì linh hồn là ánh sáng, linh hồn là sự mặc khải, linh hồn là vầng 

Thái Dương, là sức mạnh làm sáng tỏ, và những mãnh lực che đậy sẽ không còn 

quá mạnh để che khuất thực tại. 

Chính trong giai đoạn này mà việc tham thiền được tiến hành để cho con người 

có thể nhận ra ánh sáng của linh hồn khi nó trộn lẫn với ánh sáng nội tại của hạ 

trí, 

25. Chúng ta gọi đây là thể trí được giữ ổn định trong ánh sáng, thể trí được linh 

hồn thấm nhuần, và mỗi khi chúng ta bắt đầu suy nghĩ và nói, chúng ta có thể 

tự hỏi đó có thực sự là linh hồn đang nói thông qua các công thức trí tuệ này, 

hay là một cái gì khác kích khởi chúng? Do đó, có một sự pha trộn đang diễn ra. 

và ánh sáng hỗn hợp này ngày càng mạnh thêm khi con người kiên trì trong việc 

tham thiền. 

26. Chắc chắn, nhiều người trong chúng ta đã dành nhiều năm để tham thiền, 

và có thể giả thiết là chúng ta đã nghiêng đòn cân về phía linh hồn. 

Rồi đến lúc người tìm đạo khám phá ra rằng ánh sáng nội tại này có thể được sử 

dụng, 

27. Hãy nhớ rằng tất cả chúng ta đều là các người chí nguyện dù chúng ta đã 

được điểm đạo, ngay cả khi được điểm đạo lần thứ ba, chúng ta vẫn còn là các 
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người chí nguyện theo một cách nào đó, mặc dù về mặt kỹ thuật, chúng ta có 

thể được gọi là điểm đạo đồ. 

y bắt đầu thăm dò và thi thoảng thành công, hướng ánh sáng đó vào các vấn đề 

ảo cảm đặc biệt của y. 

28. Thăm dò như với tất cả các dự án mà không có quá nhiều đảm bảo. Đây là 

điều chúng ta đang cố gắng làm, chúng ta muốn rõ ràng hơn, cố gắng làm sáng 

tỏ tình trạng tâm lý bên trong của chúng ta, cố gắng không cản trở công việc 

phụng sự mà chúng ta đang nỗ lực thực hiện. 

hướng ánh sáng đó vào các vấn đề ảo cảm đặc biệt của y 

29. Điều này có nghĩa rằng chúng ta phải thấu hiểu được ảo cảm mà chúng ta 

đang cố gắng xoá bỏ, hiểu được những ảnh hưởng tệ hại mà ảo cảm có được khi 

nó thống trị chúng ta, phá hoại cách tiếp cận tâm linh, hoặc ít nhất là làm cho 

nó không hiệu quả. 

Cũng chính ở điểm này mà hiện giờ chúng ta tiến hành Kỹ Thuật Ánh Sáng, sử 

dụng phương pháp này và chấm dứt phương pháp mơ hồ không khoa học của 

thời đã qua. 

30. Đó là những gì chúng ta cơ bản đang làm. Tất cả chúng ta đều muốn biết rõ 

những gì chúng ta đang làm, chúng ta muốn thực hiện nó một cách có hệ thống 

và theo các chỉ dẫn của Huyền Giai tốt nhất thay vì làm một cách may rủi. 

Tôi đã từng gặp một người chữa bệnh thực sự không học nhiều về phương pháp 

chữa bệnh huyền môn, chỉ cơ bản là vẫy tay một cách bản năng chứ thực sự 

không mang lại kết quả. Y là một người có động cơ tốt, ý định tốt, nhưng chưa 

được đào tạo thực sự. Chúng ta muốn được đào tạo một cách khoa học về phương 

pháp làm tiêu tan ảo cảm vì nó rất cần thiết bây giờ. 

Kỹ thuật này chỉ dùng cho người biết được ít nhiều về ánh sáng trí tuệ,  

31. Với ánh sáng trí tuệ, chúng ta có thể suy nghĩ và có thể hiểu. 

ánh sáng trong đầu,  

32. “Ánh sáng trong đầu” là bức xạ từ trung tâm của não bộ, xung quanh trung 

tâm tuyến tùng huyền thuật, có thể hoạt động, 
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và ánh sáng của linh hồn  

33. Chúng ta kết hợp tất cả những thứ này lại với nhau ở nơi “mà đất và nước 

gặp gỡ”. Đó là quy luật thứ 8 của Huyền Linh Thuật, qui luật kiểm soát cõi cảm 

dục. 

Qui Luật số 8 

Nhà huyền thuật hãy tự bảo vệ mình khỏi chết đuối, ở điểm mà đất và nước 

gặp nhau. Nơi ở giữa, không khô mà cũng không ướt, phải cung cấp chỗ 

đứng cho y đặt đôi chân lên. Khi nước, đất và không khí gặp nhau, thì 

huyền thuật có chỗ để thể hiện. 

Nhà huyền thuật hãy tự bảo vệ mình khỏi chết đuối, ở điểm mà đất và nước gặp 

nhau. 

33. Nơi gặp gỡ giữa đất và nước là tùng thái dương, nhưng điểm giữa là trong 

đầu. 

34. Toàn bộ điều này là một tiến trình huyền thuật và nó phải được thực hiện từ 

trung tâm trong đầu, nơi ánh sáng trong đầu được tạo ra. Khi ánh sáng trong 

đầu xuất hiện, có thể chúng ta không thấy ngay điều đó. Việc nhìn thấy ánh sáng 

trong đầu phụ thuộc vào phẩm chất nhất định của các tế bào não. Rất nhiều 

trường hợp ánh sáng trong đầu có thể tồn tại nhưng con người không nhận thức 

được nó. Nhưng chúng ta biết rằng việc tham thiền chắc chắn sẽ tạo ra ánh sáng 

trong đầu.  

Khi ánh sáng trong đầu—là biểu hiện của ánh sáng linh hồn—xuất hiện trong 

bộ não vật lý và bộ não dĩ thái, sẽ có sự kiểm soát ngày càng gia tăng đối với các 

điều kiện cảm dục. 

35. Do đó, kỹ thuật được chỉ định này chỉ hữu ích cho những người có thể sử 

dụng ánh sáng của trí tuệ và ánh sáng trong đầu. 

Ánh sáng trong đầu được tạo ra bởi việc mang lại cùng nhau—một cách rõ ràng, 

có sắp xếp— ánh sáng linh hồn và ánh sáng phàm ngã,  

36. Việc “mang lại cùng nhau” này là tham thiền … 

tập trung vào thể trí, và tạo ra hiệu quả trong não bộ. Tiến trình tập trung này 

gồm ba giai đoạn: 
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37. Tôi nghĩ rằng không hữu ích gì khi để ý đến một biểu hiện hiện tượng mà 

chúng ta gọi là ánh sáng trong đầu. Chúng ta phải giả định rằng quá trình tham 

thiền của chúng ta sẽ ảnh hưởng đến não bộ dĩ thái và não vật lý, sẽ tạo ra sự 

phát xạ dĩ thái và phát xạ vật lý ngày càng tăng và có thể được sử dụng. Đối với 

một số loại cấu trúc tế bào, nó sẽ xuất hiện, và Chân sư DK mô tả lúc đầu nó như 

một bức xạ mờ nhạt và khuếch tán; sau đó giống như hình ảnh của mặt trời, và 

cuối cùng là một nguồn ánh sáng trắng cực mạnh. Tất cả điều đó sẽ hiển thị, 

nhưng các hiện tượng đó không phải là điều quan trọng. Ta chỉ cần nhận thức 

rằng điều này sẽ xảy ra thông qua tham thiền thích hợp và nó có thể được sử 

dụng.. 

38. Quá trình tập trung của ba ánh sáng: ánh sáng linh hồn, ánh sáng trí tuệ, 

ánh sáng của vật chất, hay về cơ bản, ánh sáng linh hồn và ánh sáng lưỡng phân 

của phàm ngã. Ngài loại bỏ thể cảm dục, như chúng ta sẽ thấy, và điều này thật 

đáng chú ý. 

1. Nỗ lực tập trung ánh sáng trí tuệ và ánh sáng vật chất vào thể trí. 

39. Bây giờ, chúng ta đã quen với điều này bởi vì chúng ta đã làm điều đó khi 

chúng ta sử dụng các Kỹ Thuật Ánh Sáng. 

Giai đoạn này có nghĩa là tập hợp lại ánh sáng của vật chất và chất liệu (ánh sáng 

của vật chất trọng trược và ánh sáng dĩ thái) và ánh sáng của chính thể trí. 

39. Chất liệu (substance) là một từ thú vị! Nó có thể được sử dụng theo nhiều 

cách khác nhau. Đôi khi Chân sư DK dùng nó để thay thế cho vật chất, nhưng 

chủ yếu nó có nghĩa là cái đứng phía sau (sub stand) hoặc là có bản chất dĩ thái, 

hay cái gì đó tinh tế hơn lãnh vực mà bạn đang xem xét. Nhưng chất liệu cũng 

là một thuật ngữ triết học rất sâu sắc không được sử dụng theo cách đó. Ở đây, 

nó chỉ đơn giản được sử dụng để biểu thị dĩ thái, do đó, đây là sự kết hợp của ánh 

sáng của vật chất và chất liệu với ánh sáng của chính trí tuệ. 

40. Điều kế tiếp rất thú vị. 

Không có ánh sáng đặc thù hoặc riêng biệt nào ở trong hoặc là của chính thể cảm 

dục, 

41. Chân sư DK đang định nghĩa thể cảm dục ở đây. 

thể này chỉ là một tập hợp các hình thể, 

42. Đây là những gì mà chúng ta ứng phó trong thế giới ảo cảm. 
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tập hợp các hình thể này do từng cá nhân, các quốc gia và các chủng tộc tạo ra. 

Và toàn thể các hình thể này tạo thành cõi cảm dục, chúng không có ánh sáng 

cố hữu như các hình thể khác. 

43. Điều này không có nghĩa rằng không có vật chất cảm dục (vật chất cõi trung 

giới). Có vật chất cảm dục và sự liên tục của vật chất cảm dục là cần thiết như 

cầu nối giữa vật chất trí tuệ và vật chất dĩ thái. Nếu nó bị loại bỏ thì cá nhân sẽ 

chết, và đây là một cái chết xảy ra khi các hoả thần Agnisuryan không được kiểm 

soát đúng cách trong quá trình huyền thuật.  

Các hình thể mà chúng ta tạo ra từ vật chất cảm dục này chủ yếu được xác định 

bởi dục vọng và bản năng, chúng không phục vụ cho Thiên Cơ. Những hình thể 

nào tạo thành cõi cảm dục hay cõi trung giới như chúng ta thường hiểu.  

Chúng không được tạo ra như một hình thức biểu hiện cho một sự sống năng 

động nào đó bởi Hành Tinh Thượng Đế,  

44. Có các Thiên thần Vĩ Đại và những Sự Sống khác đang sử dụng các cõi giới 

khác nhau như một hình thức biểu hiện năng đọng của các Ngài, nhưng rõ ràng 

ở đây cái mà chúng ta thường gọi là cõi cảm dục không được sử dụng theo cách 

đó. 

và đây là ý nghĩa thực sự của những gì mà trước kia tôi đã nói với bạn rằng thực 

ra cõi cảm dục không tồn tại 

45. Ngài đã nói điều này nhiều lần và mọi người rối trí không hiểu nó có nghĩa 

gì. Điều đó có nghĩa là các hình thể mà nó được biểu hiện theo thói quen, tất cả 

các hình thể ảo ảnh trên cõi trung giới, không thực sự phục vụ cho Thiên Cơ. Do 

đó chúng phải được tái tạo lại, và cuối cùng phải phục vụ như một cõi giới biểu 

hiện của tình thương thiêng liêng dưới ảnh hưởng của cõi Bồ đề. 

Đó là sự sáng tạo ảo ảnh của dục vọng con người qua bao thời đại, và ánh sáng 

giả tạo của nó là phản ảnh của ánh sáng vật chất hoặc của ánh sáng trí tuệ. 

46. Đôi khi chúng ta đọc ánh sáng cảm dục nhưng đó cũng có thể có bản chất dĩ 

thái 

Tiến trình tập trung này thực hiện bằng sự chỉnh hợp và bằng nỗ lực mang ánh 

sáng dương của thể trí và ánh sáng âm của bộ óc tới điểm khai ngộ, được tiến 

hành thông qua việc. 
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47. Tất cả điều này thực hiện xung quanh khu vực tuyến tùng. 

kiểm soát thể trí vốn được phát triển trong tham thiền 

48. Và đây là kết quả. 

Khi hai đối cực này được nối kết vào lúc đó (bằng tác động của ý chí phàm ngã) 

hai trạng thái này của ánh sáng thứ yếu có thể hợp thành  

49. Kết hợp của trí tuệ và não bộ 

thành một điểm sáng nhỏ—giống như ánh sáng của ngọn đuốc nhỏ— 

50. Và đây là chìa khoá 

tiết lộ một giai đoạn nào đó của ảo cảm mà người tìm đạo đáp ứng dễ dàng nhất. 

51. Không nhất thiết là toàn bộ ảo cảm, mà là một giai đoạn nào đó của ảo cảm 

Ánh sáng tập trung đầu tiên này 

52. Giai đoạn một, 

không có bản chất nổi bật nào để cho nó có thể làm được gì nhiều hơn là tiết lộ.  

Nó không có sức mạnh để xua tan và cũng không thể làm cho ảo cảm hiện có trở 

nên mất hiệu quả.  

53. Đây là điều mà chúng ta đang cố gắng làm. Nó giả định rằng ít nhất chúng 

ta đã có ánh sáng của ngọn đuốc nhỏ mặc khải vốn có thể cho chúng ta thấy điều 

gì đó về ảo cảm mà chúng ta đang mắc phải. Ít nhất giai đoạn một phải được 

thực hiện trước khi chúng ta có thể làm bất cứ điều gì của tiến trình mà chúng 

ta đang nỗ lực thực hiện.  

Nó chỉ có thể làm cho con người biết rõ trong ý thức não bộ hay ý thức tỉnh thức 

của mình  

54. Chúng ta cũng mong thế, 

rằng ảo cảm đang cầm giữ mình. Điều này có liên quan đến giai đoạn định trí 

trong tiến trình thiền định. 
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55. Trong Luận Về Huyền linh học chính đạo, Chân sư DK mô tả quá trình thiền 

định theo các thuật ngữ chiêm tinh học, bắt đầu với Sư Tử là sự định trí hay tập 

trung, Xử Nữ – thiền định, Thiên Bình – chiêm ngưỡng, Bọ Cạp – khai ngộ, Nhân 

Mã – cảm hứng, và cuối cùng là Ma Kết – điểm đạo. Sau đó, bạn có thể tiếp tục với 

Song Ngư – đồng hoá, Bảo Bình – tiếp cận với đại đồng. Nhưng dù sao, tất cả bắt 

đầu với Leo, và đây cơ bản là giai đoạn Leo. Tối thiểu, chúng ta đang cố gắng tạo 

ra điểm sáng nhỏ bé khiến chúng ta không còn là một người vô minh, phản ứng 

theo bản năng, bị điều khiển bởi những khuynh hướng cổ xưa được hình thành 

từ hàng triệu năm, trở thành một người có thể đứng lui lại quan sát khách quan, 

rọi ánh sáng nhỏ bé vào những ham muốn, khát vọng và khuynh hướng sai lầm, 

những thứ đã khống chế phàm ngã của chúng ta, và cơ bản khiến chúng ta tách 

khỏi sự mặc khải của linh hồn. 

 56.Chúng ta đã thấy một người trở thành đệ tử dự bị bắt đầu nhận thức được 

điều gì đó sai lần và tiến hành làm điều gì đó về nó. Sau đó, anh phát triển cách 

tiếp cận thiền định, bắt đầu tập trung ba loại ánh sáng, và nỗ lực đầu tiên liên 

quan đến ánh sáng của vật chất và ánh sáng trí tuệ, tập trung chúng vào thể trí. 

Và Chân sư DK nói những điều rất thú vị về cảm dục quang hay ánh sáng giả trá 

của cõi cảm dục theo cách nào đó. Chúng ta hãy thảo luận triết lý hơn một chút 

về nó. 

57. Toàn bộ vũ trụ là ánh sáng. Mọi đối tượng, mọi nhận thức, mọi diễn biến, 

mọi vật thực sự là một ánh sáng trong các hình thức ngưng tụ khác nhau. Toàn 

bộ vũ trụ được tạo thành từ ánh sáng kết tủa hoặc ngưng tụ lại, nhưng ở đây 

chúng ta đang nói về các loại ánh sáng cụ thể hơn, và loại xảy ra ở đây trên cõi 

vật lý vũ trụ, và ở trạng thái ngưng tụ lớn hơn so với các hình thức ánh sáng cao 

hơn tạo thành các cõi phụ cao của tất cả các cõi vũ trụ khác nhau. 

2. Giai đoạn hai của tiến trình tập trung được tạo nên nhờ nỗ lực thiền định. 

Các câu hỏi và trả lời 

Về các Con Mắt—Eyes 

Có cả một loạt mắt, và một số bạn đã đọc qua quyển Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên 

Mới, tập 2. Trong quyển sách đó, Chân sư DK có đưa ra Sáu Công Thức cho các đệ 

tử sử dụng trước khi được điểm đạo lần tiếp theo, và trong Sáu Công Thức đó, 

Công Thức đầu tiên nói về một loạt các con mắt và các cách nhìn khác nhau của 

chúng. 
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Một con mắt nhìn theo khía cạnh đối ngẫu; một con mắt khác nhìn với sự tổng 

hợp ngày càng tăng, và cho đến khi chúng ta đến con mắt của chính Chân thần. 

Do đó, tất cả chúng ta cần nghiên cứu công thức một ban đầu, và tất cả các công 

thức còn lại bởi vì đó là những gì mà Chân sư DK gọi là Cẩm Nang Chuẩn bị cho 

Điểm đạo, và nếu chúng ta thực sự quan tâm đến chủ đề điểm đạo vốn không 

tách thể khỏi sự diệt trừ ảo cảm, chúng ta phải nghiên cứu Sáu Công Thức đó, và 

công thức đầu tiên bàn về các loại mắt và cách chúng nhìn khác nhau. 

Chúng ta đang trên đường đi đến tổng hợp, và thật thú vị, có tất cả các loại tiệm 

cận tổng hợp, nhưng sự tổng hợp thực sự là nhận thức Chân thần. Chúng ta tạo 

ra sự đơn nhất ngày càng tăng khi chúng ta hợp nhất vào tâm thức linh hồn, 

nhưng sự tổng hợp thực sự mà trong đó bạn trở thành những gì bạn thấy là 

Samadhi—đại định, và điều này liên quan đến chính Chân thần. Vì vậy, chúng 

ta đang trên đường đi đến tích hợp, và ảo tưởng chính là sự đối nghịch của tổng 

hợp. Ảo tưởng được gây ra bởi quan điểm phân mảnh của một người quan sát bị 

giới hạn. Bất cứ khi nào chúng ta là một người quan sát bị hạn chế, kết quả sẽ là 

sự phân mảnh. Khi chúng ta là con người thực sự, là Chân thần, khi đó sự phân 

mảnh đó kết thúc và chúng ta không còn bị ảo tưởng nữa, ít nhất là trong các 

hình thức thấp. 

Tinh Tú Quang—Astral Light 

Câu hỏi: Khi bà HBP nói về tinh tú quang (astral light), nó có nghĩa gì? 

Trả lời: đó là một điều thú vị vì bà nói rằng con người đã nhầm lẫn cõi dĩ thái với 

cõi cảm dục, vì cõi dĩ thái thực sự sáng chói, tỏa sáng như những ngôi sao, còn 

Chân sư DK mô tả về thể cảm dục như xám đục, che dấu và không chói sáng như 

các tinh tú chút nào. Do đó, đã có một sự nhầm lẫn trong huyền bí học, và khi bà 

HPB nói về tinh tú quang, bà có ý nói về cõi dĩ thái hơn. Sau này, nó đã phát triển 

thành ý tưởng liên quan với cõi cảm dục. Tôi nghĩ đó là một chủ đề cần nghiên 

cứu kỹ. 

Tuy nhiên , điều thú vị là những yếu tố của kí ức liên quan đến cảm dục  liên 

quan đến việc ăn chay nghiêm ngặt trong mười năm. Điều thực sự đáng chú ý ở 

đây là Sao Kim là hành tinh liên quan đến việc làm trong sáng cõi cảm dục, và 

Sao Kim cũng là hành tinh có liên quan đặc biệt đến giới thực vật, chứ không 

liên quan đến giới động vật, ngoại trừ cuối cùng liên quan đến trí năng trong 

giới động vật. Do đó, khi chúng ta tuân theo phương pháp huấn luyện của sao 

Kim, chúng ta có thể bắt đầu phát hiện các yếu tố kí ức được tìm thấy trên cõi 

cảm dục hay cõi trung giới, và điều đó đòi hỏi phải ăn chay nghiêm ngặt mười 

năm trước khi có thể làm bất cứ điều gì. Vì vậy, chúng ta đang đề cập đến một 
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công việc khá nghiêm ngặt ở đây nếu chúng ta thực sự muốn thấy rõ ràng bằng 

cách sử dụng một số quan năng cao siêu mà hiện nay chúng ta chưa thể đạt đến 

với bất kỳ độ tin cậy nào 

Chúng ta hãy thừa nhận rằng Chân sư DK có một quan điểm rất bao quát, rộng 

lớn, vì Ngài đã làm chủ mười tám máy cõi phụ thấp, còn chúng ta thì không. Do 

đó, chúng ta chỉ đang bước xuyên qua chúng, con đường tế vi, ảo tưởng, dễ lạc 

lối, dễ nhầm lẫn, nhưng chúng ta hỏi đường, liên tục hỏi đường. Hỏi đường 

nghĩa là liên tục hỏi nhau, hỏi Chân sư, và nhất là hỏi linh hồn của chúng ta 

những câu hỏi sẽ dẫn chúng ta đến sự mặc khải, vì một câu hỏi đúng sẽ mở ra 

cánh cửa. Vì vậy, chúng ta hãy đặt câu hỏi và không cần phải lo lắng liệu câu hỏi 

đó thông minh hay không. Bạn chỉ cần đặt câu hỏi và cuối cùng mọi thứ sẽ mở 

ra ngày càng nhiều. Đó là những gì tôi cố gắng làm và bạn nên làm. 

 Về Các Loại Năng lượng hạn định con người dễ mắc phải những loại lỗi 

lầm nào đó 

Chúng ta có các nguồn năng lượng nhất định, và nguồn năng lượng nhất quán 

và quan trọng nhất là của cung linh hồn. Khi chúng ta nhìn vào danh sách các 

ảo cảm mà Chân sư DK liệt kê, chúng cũng xuất phát từ các khuynh hướng năng 

lượng linh hồn bị lạm dụng, chiếm dụng, và đã hiện diện hàng triệu năm. Không 

ai trong chúng ta bắt đầu trên cung một, hai hoặc ba, mà chỉ ở bốn cung thuộc 

tính: bốn, năm, sáu, hoặc bảy, và các ảo cảm của bốn cung này đều có trong ta. 

Nhưng không phải tất cả chúng ta đều chuyển đổi qua cung một, hai và ba; tất 

cả chúng ta đều có thể được điểm đạo lần thứ tư ngay cả trên bốn cung thuộc 

tính. Một cung thuộc tính không nhất thiết phải chuyển sang cung trạng thái. 

Vì vậy, chính năng lượng liên tục phía sau hậu trường này, khi tâm thức của 

chúng ta đắm chìm trong vật chất, khiến chúng ta trở thành nạn nhân của ham 

muốn sai trái, chúng ta bắt đầu ham muốn những thứ có liên quan đến cung 

liên quan. 

Ông Foster Bailey trong phần giới thiệu của một trong những cuốn sách đã ám 

chỉ, và Chân sư DK cũng ám chỉ, rằng mọi linh hồn đều có một khuynh hướng 

chiêm tinh ổn định. Vì vậy, giống như trong suốt một kiếp sống, bạn có thể là 

một linh hồn cung 2 với dấu hiệu cung mọc Leo, đó là hai năng lượng quan trọng 

nhất trong kiếp sống cụ thể của bạn. Sau đó, dấu hiệu Cung Mọc có thể thay đổi 

hoặc có thể không, nhưng qua những gì mà ông Foster Bailey ám chỉ—và tôi 

nghĩ Chân sư DK cũng đã nói điều đó—chính linh hồn cũng có năng lượng chiêm 

tinh ổn định liên quan đến nó, giống như linh hồn có một cung vĩnh viễn liên 

kết với nó. 
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Và những yếu tố này thực sự hạn định những gì mà chúng ta nhạy cảm. Con 

người đang tìm kiếm trí thông minh, tìm kiếm tình yêu, tìm kiếm sức mạnh, 

tìm kiếm vẻ đẹp, và khi họ tìm kiếm những thứ này, họ bị thúc đẩy bởi khuynh 

hướng cung của họ. Họ đã phạm rất nhiều sai lầm và những sai lầm này—ham 

muốn sai lầm, ham muốn những gì không xứng đáng, những gì dễ biến mất, 

những gì che đậy sự thật—đó là những ảo cảm, và những năng lượng cung và 

năng lượng chiêm tinh khiến bạn có khuynh hướng đi theo một hướng cụ thể 

và mắc sai lầm trong nhận thức và hiểu biết. Những sai lầm trong nhận thức và 

hiểu biết là những gì mà chúng ta gọi là năng lượng hạn định ẩn sau sự tìm kiếm 

của bạn. 

Nói cách khác, một số điều kiện và quan hệ nhất định với môi trường được tạo 

ra với đầy lỗi lầm, và các loại lỗi lầm mà chúng ta chịu tùy thuộc vào năng lượng 

thúc đẩy chúng ta. Một số trong số chúng rất ổn định—như cung linh hồn và 

dấu hiệu chiêm tinh của linh hồn, hay bạn có thể nói dấu hiệu cung mọc của 

linh hồn. Hiện nay chúng ta không biết làm thế nào để làm điều này, nhưng đó 

là ý tưởng cơ bản. Các năng lượng đó khiến chúng ta có khuynh hướng mắc 

những sai lầm cụ thể. Dần dần, chúng ta thoát khỏi tất cả những bức màn che 

và những sai lầm đó và thấy thực tại như nó là. 

Tôi có thể cho các bạn một ví dụ. Tôi thuộc dạng người cung 2, và tôi đã có rất 

nhiều kiếp sống trong đó tôi phải chịu những lỗi lầm cung hai trong nhận thức, 

hiểu biết và hành động của mình trên thế gian. Bây giờ, ở một quan điểm thấp 

hơn, tôi sinh ra với Mặt trời ở Bạch Dương, và tôi đã nhận ra tất cả những điều 

tôi làm sai hoặc hiểu lầm là do năng lượng của Bạch Dương này, nhưng nó không 

vĩnh viễn như năng lượng cung 2 vốn đã có từ lâu. 

Bởi vì bản chất ham muốn phụ thuộc rất nhiều vào các điều kiện chiêm tinh và 

các cung vốn thúc đẩy bạn đi tới. Các loại cung khác nhau mong muốn những 

điều khác nhau, nhưng họ không muốn thứ thuần khiết ngay từ đầu vì họ không 

biết cách nhìn thấy nó. Vì vậy, họ đã phạm phải tất cả những sai lầm này trong 

việc coi trọng những gì ít giá trị hơn là sự thật hay chân lý. Và khi họ giữ những 

thứ ít giá trị hơn sự thật, họ là nạn nhân của một ảo cảm che giấu sự thật, và dần 

dần bị bệnh về điều đó đến mức cuối cùng chúng ta bắt đầu nhìn vào nó, thấu 

hiểu nó, và bây giờ chúng ta được cung cấp một kỹ thuật để làm tiêu tan nó. 

Mười Nhóm hạt giống—Ten Seed Groups  

Chân sư DK đã cố gắng tổ chức mười Nhóm Hạt giống, mỗi nhóm sẽ có chín 

người ngoại trừ nhóm cuối cùng có 27 người. Nhóm cuối này có thành viên lấy 

từ các nhóm còn lại, mỗi nhóm 3 người. Nhóm ảo cảm là nhóm thứ hai của Ngài 



129 | P a g e  

 

về mặt tổ chức, và Ngài đã chọn lọc một số sinh viên nhất định là thành viên của 

nhóm. Những học viên này hoặc là những người mà Ngài biết và Ngài yêu cầu 

bà Alice Bailey viết thư cho họ, hoặc họ là những người đã đến Trường Arcane 

và Ngài đã liên kết với họ trong những kiếp trước đó.  

Ngài đã làm như thế nào? Ngài bắt đầu đưa ra những chỉ dẫn cho từng nhóm 

của những nhóm này, và những hướng dẫn này được tập hợp lại với nhau, bao 

gồm cả cuốn sách này, Glamours, A World Problem. Các phương pháp mà Ngài 

đưa ra trong các hướng dẫn đã được tập hợp vào cuốn sách mà chúng ta đang 

nghiên cứu bây giờ, và về cơ bản, Ngài đã cố gắng giúp mọi người thoát khỏi ảo 

cảm cá nhân của họ, để họ có thể hữu ích cho công việc phụng sự thế gian, tham 

thiền xua tan ảo cảm thế giới. Tôi không biết Ngài có thực sự đi xa đến thế hay 

không, vì bản thân mọi người rất nhiều ảo cảm, và họ có rất nhiều việc phải làm 

trong bản chất của họ, nhưng phương pháp của Ngài là hướng dẫn họ sử dụng 

công thức mà Ngài đưa ra, cùng với những điều khác mà Ngài nói về bản thân 

của họ. Phương pháp là họ nên làm trong sạch bản chất tâm lý của họ trước và 

sau đó trở nên hữu ích hơn trên thế giới.  

Điều xảy ra là Thế chiến II đã chen vào, và sau năm 1939, Ngài đã giải tán tất cả 

các nhóm này và cải tổ lại, sử dụng các sinh viên tiến bộ hơn của Ngài để thành 

lập một nhóm mới gồm 24 người mà Ngài gọi là Nhóm Hạt Giống Mới được tái 

tổ chức, và với nhóm mới, Ngài bắt đầu viết Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới 

quyển II (Discipleship In The New Age Vol 2), và từ một số người trong số họ, đã 

được chọn một nhóm 14 người để làm việc tại thành phố New York cùng với 

Alice Bailey, và với họ, Ngài đã viết Các Qui Luật Điểm đạo trong quyển Các Cung 

Và Điểm Đạo. Nhưng phương pháp của Ngài chỉ đơn giản là phương pháp tham 

thiền cộng với tư vấn tâm lý, cung cấp thông tin về cấu trúc cung, để mọi người 

có thể thích hợp thực hiện công việc thế giới dành cho họ. Nhưng Thế chiến II 

đã thay đổi tất cả, nhiều thay đổi đã xuất hiện, năng lượng nguyên tử, sự giải 

phóng nguyên tử cũng thay đổi rất nhiều thứ. 

Hợp nhất hay hoà nhập với linh hồn 

Khi chúng ta sử dụng một từ như hợp nhất (fusion), chúng ta phải suy nghĩ về 

mức độ hợp nhất có thể xảy ra. Hợp nhất với linh hồn là một quá trình nhiều cấp 

độ, và rất nhiều người đang làm việc trong lĩnh vực này đang hướng về lần điểm 

đạo thứ hai, và chúng ta không thể hy vọng rằng những người này sẽ có sự hoà 

nhập linh hồn ở mức độ của điểm đạo đồ bậc ba, vốn rất ít đệ tử trong nhóm của 

Chân sư DK vào thời điểm đó đạt được, hoặc ở cấp độ thứ tư mà đối với tôi là 

tuyệt đỉnh của sự hoà nhập vào linh hồn. Nhưng một loại hoà nhập hay hợp 



130 | P a g e  

 

nhất đến một mức độ nhất định có thể được xác định bằng sự thành công, nói 

cách khác, có đủ ảnh hưởng từ linh hồn để nhìn xuyên qua ảo cảm, và ít nhất là 

nhận diện được nó, có thể làm điều gì đó về nó và giải phóng bản thân khỏi nó, 

bởi vì sống trong tâm trí được linh hồn thấm nhuần (soul-infused mind) ở một 

mức độ nhất định nào đó sẽ tự động giải thoát bạn khỏi sự nhạy cảm với ảo cảm 

này. 

Vì vậy, sự tích cực là tạm thời, sự tiêu cực cũng tạm thời, nhưng sự hoà nhập 

linh hồn đối với những người đang làm việc ở giai đoạn mà Ngài mô tả ở đây là 

chưa hoàn thiện, ngay cả ở cấp điểm đạo thứ ba cũng chưa không hoàn thiện. Vì 

vậy, chúng ta phải cẩn thận về sự hợp nhất hay hoà nhập với linh hồn. Tôi hy 

vọng đã làm rõ điều này đôi chút cho bạn. 
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WEBINAR ẢO CẢM —BÀI 12 

Kỹ Thuật Ánh sáng – Phần 2 (Webinar 20) 

Đây là phần lược dịch webinar Ảo cảm số 20 của Thầy Hiệu trưởng. Trong 

webinar, Thầy Hiệu trưởng giảng giải trang 209-211của quyển Ảo Cảm Một Vấn 

đề Thế Giới. Đây là phần tiếp theo của bài trước, trình bày lý thuyết của Kỹ Thuật 

Ánh sáng. Như thường lệ, trong webinar Thầy có trả lời một số câu hỏi của học 

viên, và cũng nhận định về 2 ứng cử viên của cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ 

năm 2016, vì webinar này diễn ra trong thời kỳ tranh cử đó. 

Sau hai bài lý thuyết 1 và 2 này, chúng ta đã hiểu rõ hơn các giai đoạn của sự tập 

trung ba ánh sáng vào thể trí để phóng chiếu vào cõi cảm dục để xua tan ảo cảm. 

Đây thật sự là một tiến trình huyền thuật, chúng ta thực hiện công việc huyền 

thuật trong việc phá tan ảo cảm đang giam giữ chúng ta. Bài kế sẽ giải thích bài 

thiền Kỹ Thuật Ánh sáng, đặc biệt hữu ích cho các học viên của khoá học Quest 

Universal. 

****** 

Tôi luôn có các công việc phụng sự mới, và mặc dù tôi ở Phần Lan, tôi là công 

dân Hoa Kỳ và sẽ trở về quê hương để trực tiếp bỏ phiếu, chứ không phải là một 

lá phiếu vắng mặt.  

Tôi có thể nói rằng đã có một chiến dịch tranh cử cực kỳ gây chia rẽ, các giá trị 

mà quyết định đặt nền tảng trên đó sẽ có hiệu ứng rất lớn: các giá trị linh hồn và 

các giá trị phàm ngã đang bị đe dọa. Điều đó không có nghĩa là bất kỳ một ứng 

cử viên nào hoàn toàn đại diện cho linh hồn và một người khác hoàn toàn cho 

phàm ngã. Nhưng chúng ta cần có một nhãn quang rõ ràng, và các giá trị linh 

hồn là giá trị Bảo Bình bằng cách nào đó phải thắng thế, nhưng tôi nghi ngờ điều 

đó. Chín năm sắp tới của thế giới sẽ không dễ dàng trong bất kỳ khía cạnh nào.  

Giờ đây, trước khi có một nguồn năng lượng lớn và các kế hoạch cho sự tái xuất 

hiện của cuộc khủng hoảng rõ ràng đã được hoạch định, mà Chân sư DK đã nói 

rất có khả năng vào năm 2025, luôn luôn có một sự “dọn dẹp nhà cửa” rất lớn 

trước khi bất cứ điều gì đó như thế xảy ra. Cuộc Thế chiến thứ nhất là một sự 

“dọn dẹp nhà cửa” khủng khiếp trước khi Chân sư DK đưa ra giáo lý mà Ngài 

chịu trách nhiệm trực tiếp, dù ban đầu Ngài không tiết lộ danh tính của Ngài, 

nhưng khi mọi người đã biết, Ngài xuất hiện và công bố, vâng, đây là lần phổ 

biến thứ hai của giáo lý huyền môn. Một đợt phổ biến giáo lý nội môn khác sắp 

đến và chúng ta phải chuẩn bị cho điều đó. Chắc chắn sẽ có một cuộc “dọn dẹp 

nhà cửa” to lớn khác, và công việc xoá tan ảo cảm là một phần của công việc dọn 
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dẹp đó, và nó hoạt động ở cấp độ cá nhân cũng như cấp độ tập thể của chúng ta, 

và trên toàn cầu. 

Chúng ta đang tham gia vào công cuộc đó một cách sâu sắc, và những ai làm 

công việc nội tại trên những vấn đề liên quan đến các sự kiện thế giới quan trọng 

như cuộc bầu cử sắp diễn ra là một công việc lớn. Tuy nhiệm vụ này chỉ thuộc 

phương diện nội tại,  nhưng điều đó không có nghĩa là nó yếu ớt. Trái lại, nó có 

thể cực kỳ mạnh mẽ. Do đó, nó là nhiệm vụ của chúng ta, và nhiều nhiệm vụ sẽ 

xoay quanh thế giới ảo cảm, và nếu ảo cảm có thể được làm tan biến, sẽ có sự 

làm sáng tỏ cần thiết cho tất cả mọi người, và chúng ta sẽ đi đúng hướng, dù 

không phải không đau đớn và khó khăn, nhưng ít nhất là đúng hướng. 

Do đó, chúng ta hãy nghĩ về nhau dù chúng ta có thể đang hiện diện trên các 

châu lục và các quốc gia khác nhau về mặt cá nhân, nhưng từ góc độ linh hồn, 

có một nguyên lý lớn hơn của sự thống nhất và phi dân tộc. Tất cả chúng ta đều 

ở đây, tất cả chúng ta đều ở trong sự hiện diện của nhau như các thực thể tập 

trung vào cõi thượng trí, khi chúng ta có thể nhập vào bản thể trung thực hơn 

của chúng ta, tập trung chính xác vào đó hơn là ở trong thế giới của không gian-

thời gian thông thường của phàm ngã. Chúng ta ở đây để làm việc cùng nhau, 

để cùng tiếp nhận ấn tượng từ Thánh đoàn—mà theo nhiều cách chính là linh 

hồn của nhân loại, hoặc ít nhất là nhóm những người đáp ứng nhạy cảm hơn 

với thế giới linh hồn và Tam nguyên tinh thần so với nhân loại hiện tại. 

Chúng ta cùng nhau tiếp nhận ấn tượng từ linh hồn, tìm kiếm sự hoà nhập của 

linh hồn vào tâm trí chúng ta, giúp làm sáng tỏ tâm thức của các nhà quan sát 

lão luyện, để giúp làm rõ tình huống tâm lý chủ quan của nhân loại. Bằng cách 

sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo, chúng ta liên kết các dạng ánh sáng khác 

nhau, làm việc cùng nhau trong thử nghiệm này, và chúng ta có niềm tin rằng 

công việc của chúng ta sẽ có hiệu quả trong 5 năm nữa. Nó sẽ càng hiệu quả hơn 

sau đó. Chúng ta làm việc cùng nhau để duy trì mục đích của chúng ta, xướng 

linh từ OM với mục đích trong trí là làm sáng tỏ tâm thức của nhân loại, không 

chỉ để nhận diện ảo cảm mà thực sự làm một điều gì đó để phá tan ảo cảm theo 

phương pháp khoa học. Chúng ta sẽ cải thiện sức mạnh, chất lượng, khả năng 

và kỹ năng của chúng ta khi chúng ta tiếp tục công việc phá tan các bức màn che 

dấu thực tại và che dấu nhận thức của chúng ta về thực tại. 

Tóm tắt phần một 

Chúng ta đã nói về Ánh sáng trong đầu, về một số phương pháp, về kỹ thuật có 

thể được sử dụng bởi cá nhân biết một cái gì đó về ánh sáng trí tuệ, ánh sáng 
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trong đầu—một ánh sáng có bản chất hiện tượng—, và ánh sáng của linh hồn. 

Các bạn lưu ý, Ngài nói biết cái gì đó chứ không phải tất cả mọi thứ. 

Chúng ta kết hợp ba loại ánh sáng lại với nhau để tạo thành ánh sáng đèn pha 

của chúng ta. Nó được tập trung trong thể trí, tạo ra một hiệu ứng trong não. 

Bạn có thể nói thông qua bức xạ của não và kích hoạt một số tiềm năng nhất 

định. 

Loại ánh sáng mà chúng ta phóng ra từ luân xa Ajna rất giống với sừng con Kỳ 

lân, và đó là loại vũ khí mặc khải mà người điểm đạo đồ sở hữu, và khi chúng ta 

trở thành điểm đạo đồ toàn diện hơn, chúng ta sẽ sở hữu ở mức độ lớn hơn.  

Tôi không nói rằng hầu hết chúng ta đã hoặc đang đạt được cấp điểm đạo đầu 

tiên hoặc cấp độ thứ hai. Đó là khả năng và là trường hợp đối với những sinh viên 

làm việc với Chân sư DK. Rất ít người, có lẽ ngoại trừ Alice Bailey, Roberto 

Assagioli, và cũng có thể là Foster Bailey—tôi không chắc lắm—đã đạt được cấp 

điểm đạo thứ ba, nhưng đại đa số đệ tử nằm ở khoảng giữa cấp 1 và 2. Họ là các 

điểm đạo đồ trên ngưỡng, họ đã phát triển những năng lực khác nhau này vốn sẽ 

phát huy hết năng lực khi họ trở thành những điểm đạo đồ đầy đủ, và sau đó sức 

mạnh để làm tiêu tan ảo cảm sẽ có một bước tiến lớn. 

Chúng ta đã nói về việc tập trung loại ánh sáng này, và việc này trải qua nhiều 

giai đoạn. Việc tập trung ánh sáng này là cần thiết nếu chúng ta muốn hiệu quả 

không chỉ trong việc nhận diện ảo cảm, mà còn làm một cái gì đó về nó theo một 

phương pháp khoa học. Chân sư DK nói với chúng ta rằng ánh sáng đầu tiên gần 

như là ánh sáng của thể trí cộng với ánh sáng của vật chất mà chúng ta có thể 

gọi là sinh lực, nó tạo ra một điểm sáng không có sức mạnh làm tiêu tan ảo cảm. 

Nó chỉ có năng lực tiết lộ, tiết lộ những ảo cảm mà chúng ta mắc phải. Đó là 

một điểm ánh sáng nhỏ bé, và chúng ta có thể bắt đầu nhìn thấy mớ hỗn độn 

mà chúng ta và nhân loại đã tạo ra trong nhiều thế kỷ, trong nhiều thiên niên 

kỷ, và cách mà tấm lưới ảo tưởng chúng ta gọi lã cõi cảm dục cầm giữ chúng ta, 

làm chúng ta không nhận diện được thực tại. Điểm ánh sáng nhỏ bé đó là bước 

đầu tiên, và đó là tập hợp của ánh sáng trí tuệ và ánh sáng của vật chất. 

Giờ chúng ta bước sang giai đoạn thứ hai và thứ ba, chúng ta sẽ nói về nó đôi 

chút. 

2. Giai đoạn hai của tiến trình tập trung được tạo nên nhờ nỗ lực thiền định. 

Trong giai đoạn trước, sự pha trộn của hai loại ánh sáng vật chất hoàn toàn là 

một tiến trình hình tướng, và người tìm đạo hoàn toàn bị thúc đẩy bởi các mãnh 

lực và động cơ cá nhân của phàm ngã của mình. Một minh họa của giai đoạn này 

và hiệu quả của nó có thể được nhìn thấy ở người mà do động lực thúc đẩy thuần 

tuý ích kỷ và bằng sự tập trung mãnh liệt, y tập trung trí tuệ, mang lại sự thỏa 
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mãn cho các ham muốn của mình, cố đạt được mục tiêu của mình. Y diệt hết 

mọi phản ứng tình cảm và tiến xa trên con đường xua tan ảo cảm. Y phát triển 

được khả năng thu hút ánh sáng của chính vật chất (vật chất hồng trần và chất 

liệu trí tuệ), và như thế y phát sinh ra một ánh sáng giả , trong đó ánh sáng linh 

hồn bị loại bỏ một cách mạnh mẽ. Chính mãnh lực này cuối cùng sẽ tạo ra huyền 

thuật gia hắc đạo. Y đã phát triển được khả năng thu hút năng lượng ánh sáng 

của chính vật chất và tập trung năng lượng đó một cách mạnh mẽ và có hiệu 

quả đến nỗi nó trở thành một sức mạnh hủy diệt lớn lao. Chính năng lượng này 

đã mang lại cho Hitler và sáu cộng sự tàn ác của y cái sức mạnh hủy diệt trên cõi 

vật chất. Nhưng trong trường hợp người tìm đạo, năng lực để suy tưởng về thực 

tại tâm linh và để tiếp xúc với linh hồn sẽ hóa giải được các nguy hiểm cố hữu 

khi chỉ tập trung vào và chỉ sử dụng đơn độc ánh sáng vật chất. Ánh sáng của 

linh hồn được cộng thêm vào ánh sáng thứ yếu của vật chất, và bấy giờ, hai ánh 

sáng được hoà trộn này, hay là các trạng thái của Linh Quang Duy Nhất, được 

tập trung vào cõi trí nhờ năng lực của trí tưởng tượng sáng tạo. Cuối cùng, điều 

này giúp cho con người xua tan ảo cảm và giải thoát con người ra khỏi cõi cảm 

dục. 

2. The second stage of the focusing process is produced through the effort to 

meditate. In the previous stage, the blending of the two material lights was 

entirely a form process and the aspirant is actuated entirely by his personality 

forces and expediency12. An illustration of this and of its effectiveness can be 

seen in the man who, from purely selfish motives and through an intense 

concentration, focuses his mind and brings about the gratification of his desires 

and the achievement of his goals. He kills out all emotional reactions and goes 

a long way towards dissipating glamor. He develops the ability to draw on the 

light of matter itself (physical matter and mental substance) and thus he 

generates a false light from which soul light is rigorously excluded. It is this 

power which eventually produces a black magician. He has developed the 

capacity to draw [210] upon the light energy of matter itself and to focus it So, 

powerfully and effectively that it becomes a great destructive force. It is this 

which has given Hitler and the six evil men associated with him their power to 

destroy upon the material plane. But, in the case of the aspirant, the power to 

meditate upon spiritual reality and to contact the soul offsets the dangers 

inherent in focusing on and using solely the light of matter; to the lesser light 

of matter is added the light of the soul and then these two blended lights, or 

aspects of the One Light, are focused upon the mental plane through the power 

of the creative imagination. This enables man eventually to dissipate glamor 

and liberates him from the astral plane.  

 
12 tính có lợi, tính thiết thực; tính thích hợp 
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3. Giai đoạn ba là giai đoạn mà ánh sáng vật chất, ánh sáng trí tuệ và ánh sáng 

linh hồn (như là vận hà của trực giác) được pha trộn hòa lẫn và tập trung một 

cách hữu thức. Kế đó, con người, dưới sự hướng dẫn của linh hồn, hướng ánh 

sáng được pha trộn này vào thế giới ảo cảm và vào ảo cảm đặc biệt mà có lúc y 

đã từng bị thu hút vào. Ánh sáng giả trá của cõi cảm dục tan biến trong ba ánh 

sáng được pha trộn này giống như một ngọn lửa có thể gần như bị dập tắt nếu 

đặt dưới tia nắng mặt trời sáng chói; hay là một tấm gương hội tụ tập trung ánh 

nắng mặt trời có thể tạo ra ngọn lửa hủy diệt. Chính việc sử dụng ánh sáng mạnh 

mẽ có thể xóa đi ánh sáng yếu hơn và xua tan sương mù. 

3. The third stage is that in which the light of matter, the light of the mind 

and the light of the soul (as a channel for the intuition) are consciously 

blended, fused and focused. The man then turns this blended light, under soul 

direction, upon the world of glamor and upon the particular glamor with which 

he is at any one time preoccupied. The false light of the astral plane disappears 

in this triple blended light just like a fire can be nearly put out if subjected to 

the full rays of the sun; or a burning glass, focusing the rays of the sun, can 

start a destructive blaze. It is the use of a powerful light which can obliterate 

a lesser light and dissipate a fog.  

Tất cả điều này phải được tiến hành một cách hiểu biết và có ý thức như một mở 

đầu cho chính kỹ thuật. Lúc đầu, công việc của y có tính cách thực nghiệm, sau 

cùng mới được áp dụng một cách khoa học. Nó được dựa vào việc nhận thức 

chân lý—một chân lý phải đối mặt và chấp nhận. Công việc này không phải là 

một hình thức viện lý, mặc dù việc đó đến trước công việc khoa học một cách rõ 

rệt mà tôi đang phác họa; đó không phải là việc vun trồng các chú tâm mới mẻ 

thuộc loại trí tuệ và tâm linh vốn đang dần thay thế cho ham muốn và xua đi ảo 

cảm. Nó hoàn toàn chỉ có bản chất chuẩn bị và đưa tới một khai mở vốn chuẩn 

bị cho người tìm đạo làm việc một cách khoa học; đó không phải tiến trình “tiêu 

diệt dục vọng” như một vài trường phái tư tưởng giảng dạy, mà là một tiến trình 

từ từ xóa bỏ dục vọng bằng giới luật nghiêm nhặt và công phu tu tập khó nhọc, 

và một cách ngẫu nhiên, tiến trình này bao hàm việc xua tan ảo cảm. Đó là 

phương pháp chậm chạp của quá khứ. Ngày nay tiến trình cần phải thay đổi, bởi 

vì hiện đã có đủ người hiểu biết và có thể làm việc một cách khôn khéo cũng như 

một cách khoa học. 

All this has to be understandingly and consciously carried forward as a 

preliminary to the technique proper. His work will be experimental at first, and 

scientifically applied eventually. It will be based upon a recognition of truth—a 

truth which is faced and accepted. This work is not a form of rationalization, 

though that precedes the definitely [211] scientific work I am outlining; it is not 

the cultivation of fresh interests of a mental and spiritual kind which gradually 

supersede desire and drive out glamor. That is all preparatory in character and 
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leads to an unfoldment which prepares the aspirant to work scientifically; it is 

not a process of “killing out desire” as some schools of thought teach, but is a 

process of gradually eradicating desire by stern discipline and hard trained 

work and this, incidentally, involves the dissipation of glamor. Such have been 

the slow techniques of the past. Today the process is to be changed because 

enough people are now the product of understanding and can work wisely and 

also scientifically. 

Tiến trình mà tôi đang khai triển cho bạn là tiến trình xua tan ảo cảm một cách 

hiệu quả và nhanh chóng, đặt nền tảng trên việc chấp nhận giả thuyết về ánh 

sáng, trên việc biết được sự thật rằng cõi cảm dục không thực sự hiện hữu, trên 

việc sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo đã được huấn luyện, và trên việc tuân thủ 

không đắn đo các giáo huấn về mặt cá nhân cũng như tập thể. 

The process I am developing for you is one of rapid and effective dissipation 

and is based upon the acceptance of the hypothesis of light, upon the 

recognition of the fact that the astral plane has no true existence, upon a 

trained use of the creative imagination and upon the unquestioning following 

of instructions, individually and as a group.  

 

************************************************* 
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Phần bình giảng của Thầy Hiệu Trưởng 

2. Giai đoạn hai của tiến trình tập trung được tạo nên nhờ nỗ lực thiền định. 

1. Đây không chỉ là sự tập trung thể trí vào một số mục tiêu, mặc dù kiểu tập 

trung đó là một phần của công việc thiền định, mà tất cả chúng ta ở đây, được 

hợp nhất bởi những nỗ lực của chúng ta, là để tham thiền và phát triển trong 

quá trình tham thiền. 

Chúng ta biết rằng đó là điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể làm, và thậm 

chí còn quan trọng hơn việc học tập nghiên cứu của chúng ta.. Chúng ta có thể 

nghiên cứu nhiều đến mức, như Chân sư DK nói, chúng ta chưa bao giờ thực sự 

học để tham thiền, và chúng ta không muốn đó là một mô tả về chúng ta. 

Trong giai đoạn trước, 

2. Giai đoạn 1 mà chúng ta vừa đề cập vắn tắt ở trên, 

sự pha trộn của hai loại ánh sáng vật chất hoàn toàn là một tiến trình hình 

tướng, và người tìm đạo hoàn toàn bị thúc đẩy bởi các mãnh lực và lợi ích 

(expediency) cá nhân của phàm ngã mình. 

3. Điều này thật thú vị. Phàm ngã là khía cạnh thứ ba của Thiên Tính, linh hồn 

là phương diện thứ hai, Chân thần dĩ nhiên là phương diện thứ nhất, và từ 

expediency—lợi ích—là từ ngữ mà Ngài thường dùng với cung 3 và phương diện 

thứ ba của Thiêng liêng. Đó là cách dễ nhất, tốn ít năng lượng nhất để đạt được 

những gì bạn muốn như một phàm ngã, và khi bạn kết hợp hai ánh sáng vật 

chất này lại với nhau, bạn có thể đạt được những mục tiêu đó. 

Một minh họa của giai đoạn này và hiệu quả của nó có thể được nhìn thấy ở 

người mà do động lực thúc đẩy thuần tuý ích kỷ và bằng sự tập trung mãnh liệt, 

y tập trung trí tuệ, mang lại sự thỏa mãn cho các ham muốn của mình, cố đạt 

được mục tiêu của mình. 

4. Ham muốn thống trị ở đây. Nó đến từ bản chất cảm dục chứ không xuất phát 

từ linh hồn. Chúng ta đang nói về một cá nhân rất hiệu quả trong thế giới hình 

tướng, không nhất thiết phải tốt, và có lẽ là xấu, về mặt đạo đức. Hãy xem những 

gì Ngài nói ở đây. 

Y diệt hết mọi phản ứng tình cảm  
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5. Điều này tất nhiên không tốt, bởi vì tất cả những điều như sự nhạy cảm, lòng 

trắc ẩn và sự đồng cảm có thể biến mất. Y giết chết tất cả các phản ứng cảm xúc. 

và tiến xa trên con đường xua tan ảo cảm. 

6. Thật thú vị khi ngay cả một người xoay về con đường tả đạo cũng có thể tự 

thanh lọc cảm xúc đủ để được điểm đạo lần thứ hai. Do đó, khi chúng ta đã được 

điểm đạo lần thứ hai, bài trắc nghiệm để xác định liệu chúng ta có thể bước theo 

Con Đường Điểm Đạo Sirius và đi tới cấp độ ba sẽ không xảy ra cho đến giữa thời 

điểm lần điểm đạo thứ hai và thứ ba, khi chúng ta lần đầu tiên thực sự đạt được 

không chỉ “sự tập trung trí tuệ” mà còn “phân cực trí tuệ”—hay liên quan đến 

việc giữ thể trí ổn định trong ánh sáng. Do đó, ngay cả người đang xoay về tả đạo, 

hướng về quá khứ, hướng về mặt trăng, hướng về khía cạnh thứ ba của Thiên 

Tính, ngay cả một người như vậy cũng có thể và phải đi một chặng đường dài để 

làm tiêu tan ảo cảm, và họ có một thể trí rất tốt. Với những người này, nhiều ảo 

cảm ngăn cản họ đạt đến thành tựu—tốt hay xấu—đã bị làm tiêu tan. 

Y phát triển được khả năng thu hút ánh sáng của chính vật chất (vật chất hồng 

trần và chất liệu trí tuệ), 

6. Ở đây có hai chữ cần lưu ý: cõi hồng trần (vật lý) là vật chất và cõi trí là chất 

liệu (substance). Từ substance có nghĩa là đứng phía sau—sub-stand—đứng 

phía sau vật chất. Tất cả đều tương đối. Nếu bạn gọi một cấp độ của cõi vật lý vũ 

trụ là vật chất thì luôn có cái gì đó đứng đàng sau nó, bên dưới nó, và bằng cách 

nào đó hành động theo cách là nguyên nhân của nó. Nhưng thường những gì 

xuất phát từ hệ mặt trời trước đó được coi là vật chất và các cõi giới tế vi hơn là 

chất liệu, trừ khi bạn nói toàn bộ 18 cõi giới phụ thấp, hoặc thậm chí toàn bộ 21 

cõi phụ thấp, đều là vật chất, và chỉ có các dĩ thái vũ trụ là chất liệu. 

và như thế y phát sinh ra một ánh sáng giả tạo, trong đó ánh sáng linh hồn bị 

loại bỏ một cách mạnh mẽ, 

7. Điều này có vẻ không hay lắm. Đó là hình ảnh của một huyền thuật gia thuần 

tuý trí tuệ, những người sẽ xuất hiện trong thời đại Bảo Bình, và những huyền bí 

gia chánh đạo sẽ phải chống lại họ. Đó là những người “tạo ra một ánh sáng giả, 

trong đó ánh sáng linh hồn hoàn toàn bị loại bỏ”. 

Chúng ta được biết có một vài huyền thuật gia hắc đạo làm việc ở cõi thượng trí, 

rất mạnh mẽ, nhưng phần lớn các huyền thuật gia hắc đạo tự giới hạn trong 18 

cõi phụ thấp hơn, là lãnh vực của Mặt trăng. 
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Chính mãnh lực này cuối cùng sẽ tạo ra huyền thuật gia hắc đạo. 

8. Đầu tiên là tả đạo, và nếu bạn tiếp tục kiên trì đủ lâu, cuối cùng bạn sẽ trở 

thành huyền thuật gia hắc đạo. Khi đó, bạn cắt đứt kết nối của mình với cõi vật 

lý và bạn lang thang trên cõi cảm dục ở một địa điểm nào đó có tên gọi là […?]. 

Y đã phát triển được khả năng thu hút năng lượng ánh sáng của chính vật chất 

và tập trung năng lượng đó một cách mạnh mẽ và có hiệu quả đến nỗi nó trở 

thành một sức mạnh hủy diệt lớn lao 

9. Vật chất là ánh sáng như chúng ta đã thấy với công thức của Einstein E=mc2. 

Khi Einstein nói về công thức đó, dường như không ai biết ông đang nói gì, 

những điều đó đến từ đâu? Chính trí tưởng tượng sáng tạo đáp ứng với nguyên 

khí Bồ đề đã giúp ông làm điều đó. 

10. Năng lượng nguyên tử, vũ khí laser… là những kết quả của việc khai thác 

mãnh lực của nguyên tử ở phương diện thứ ba mà không quan tâm đến hay bỏ 

qua linh hồn hay năng lượng của bác ái. 

Chính năng lượng này đã mang lại cho Hitler và sáu cộng sự tàn ác của y cái sức 

mạnh hủy diệt trên cõi vật chất. 

11. Chúng đã bắn thẳng vào Shambala theo khía cạnh thứ ba vốn có tính chất 

tàn phá, và trong trường hợp của họ, linh hồn—năng lượng bác ái—bị bỏ qua. 

Nhưng trong trường hợp người tìm đạo, năng lực để suy tưởng về thực tại tâm 

linh 

12. Như những gì chúng ta đang làm 

và để tiếp xúc với linh hồn sẽ hóa giải được các nguy hiểm cố hữu khi chỉ tập 

trung vào và chỉ sử dụng đơn độc ánh sáng vật chất. 

13. Do đó, có một sự hiểm nguy khi chỉ sử dụng thuần tuý ánh sáng của vật chất. 

Tôi nhớ một lần khi ta còn làm việc ở Trường Arcane, tôi đang đi dự buổi tham 

thiền trăng tròn. Tôi thường đi dạo trước khi thiền, và trên đường đi tôi đã gặp 

một anh chàng cũng trên đường đến dự buổi thiền. Anh chàng chắc chắn thuộc 

cung sáu, và anh ta cứ lẩm bẩm suốt “Tôi quan tâm đến vật chất! Tôi chỉ quan 

tâm đến vật chất!”, và anh cứ lặp đi lặp lại điều đó mãi. Tôi thật ngạc nhiên vì 

sao tôi lại gặp những điều này ? Nó thật thú vị. 
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Những nhà huyền thuật thuần trí tuệ này chỉ làm việc với 18 cõi giới phụ. 

Ánh sáng của linh hồn được cộng thêm vào ánh sáng thứ yếu của vật chất, 

14. Như trong trường hợp của chúng ta, chúng ta hãy hy vọng thế! 

và bấy giờ, hai ánh sáng được hoà trộn này, hay là các trạng thái của Linh Quang 

Duy Nhất, được tập trung vào cõi trí nhờ năng lực của trí tưởng tượng sáng tạo. 

Cuối cùng, điều này giúp cho con người xua tan ảo cảm và giải thoát con người 

ra khỏi cõi cảm dục. 

15. Ánh sáng vật chất ở đây là ánh sáng vật lý-dĩ thái và ánh sáng trí tuệ—vốn 

cũng được coi là vật chất. Nhưng có một ánh sáng vĩ đại hơn là ánh sáng của linh 

hồn. Chúng ta phải hoà trộn những ánh sáng này lại, tập trung chúng vào cõi trí 

thông qua sức mạnh của trí tưởng tượng sáng tạo. Điều này có nghĩa là bạn 

không để cho trí tưởng tượng của bạn lang thang, rong ruổi, mà bắt nó chịu sự 

dẫn dắt của ý chí và của mục đích. Có những kỹ thuật tâm lý học trong đó cho 

phép bạn để trí tưởng tượng của bạn lang thang tự do, khi đó nó có thể tiết lộ 

những gì trong tiềm thức của bạn. Nhưng chúng ta không nói về điều đó. Chúng 

ta không nói về trí tưởng tượng chỉ làm việc riêng của nó dưới những xung lực 

cổ xưa của chính nó. Chúng ta đang nói về sức mạnh hình dung của chúng ta 

được định hướng bởi trí tuệ và mục đích. Điều này cho phép chúng ta cuối cùng 

làm tiêu tan ảo cảm và giải phóng chúng ta khỏi cõi cảm dục. 

Trên hành tinh của chúng ta, chúng ta có một cuộc đấu tranh đặc biệt, ngay cả 

Hành Tinh Thượng đế của chúng ta cũng vẫn chưa vượt qua được những khó 

khăn vũ trụ của Ngài, vẫn còn chịu ảnh hưởng của ảo cảm vũ trụ của cái được 

gọi là phàm ngã. Tất nhiên, ở cấp độ cao đó, chúng ta không thể hiểu điều đó 

thực sự nghĩa là gì, nhưng chúng ta đang sống trên một hành tinh có vấn đề về 

cảm dục mà sao Kim đã vượt qua. Do đó, sao Kim là kim chỉ nam của chúng ta. 

Luận về Lửa Càn Khôn nói rất nhiều về điều này và cách chúng ta đang vất vả 

đấu tranh. Hành Tinh Thượng đế của chúng ta đang ở cấp độ thứ năm của cõi 

cảm dục vũ trụ và sao Kim đã tập trung vào cấp độ thứ sáu. Một khi điều đó xảy 

ra [Hành Tinh Thượng đế chúng ta đã tập trung vào cõi phụ thứ 6 của cõi Cảm 

dục Vũ trụ], chúng ta sẽ tránh xa các cuộc đấu tranh hiện đang liên quan đến tất 

cả chúng ta vì những cuộc đấu tranh đó liên quan đến Hành Tinh Thượng đế 

của chúng ta. 

Do đó, tham thiền là nỗ lực tiếp theo của chúng ta, và khi chúng ta tiếp xúc với 

ánh sáng của linh hồn mà huyền thuật gia thuần trí tuệ loại bỏ, chúng ta có cơ 

hội thực sự làm tiêu tan ảo cảm thay vì tăng cường nó. Tất cả các huyền thuật 
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gia hắc đạo đều làm việc với ảo cảm, và họ cố gắng ném khối ảo cảm đó lên nhân 

loại, và họ đã làm điều đó từ lâu. Họ tiếp tục làm điều đó, và khi người đệ tử thực 

sự tiến bộ, họ cố gắng làm điều đó với từng đệ tử. Do đó, chúng ta phải cực kỳ 

thận trọng. Đó là vấn đề tế nhị và có lẽ chúng ta không cảm nhận được tất cả 

những điều này đang diễn ra. 

16. Bây giờ chúng ta đạt đến giai đoạn thứ ba của việc tập trung ánh sáng. Chúng 

ta đã làm điều này, nhưng phần này bàn sâu thêm một chút. Có nhiều thảo luận 

ở đây về những gì thực sự xảy ra. 

Giai đoạn ba là giai đoạn mà ánh sáng vật chất, ánh sáng trí tuệ và ánh sáng linh 

hồn (như là vận hà của trực giác) được pha trộn hòa lẫn và tập trung một cách 

hữu thức. 

17. Đó là Buddhi, ánh sáng vĩ đại hơn, trong ánh sáng đó chúng ta sẽ thấy ánh sáng. 

Trong ánh sáng tam phân, chúng ta sẽ thấy Buddhi hay Bồ đề. Ba ánh sáng này 

được pha trộn một cách có ý thức bởi ý chí. Chúng ta biết những gì chúng ta 

đang hợp nhất và tập trung, và chúng ta sẽ có sức mạnh trong công thức của 

chúng ta. 

Kế đó, con người, dưới sự hướng dẫn của linh hồn, hướng ánh sáng được pha 

trộn này vào thế giới ảo cảm và vào ảo cảm đặc biệt mà có lúc y đã từng bị thu 

hút vào. 

18. Tôi nghĩ tất cả chúng ta nên ngồi xuống. Tôi đã làm điều này. Thật khó khăn 

để đưa ra quyết định thực sự, nhưng hãy nhìn vào những ảo cảm mà Chân sư 

DK liệt kê trên các trang 120 -124 của quyển sách Ảo cảm, Một vấn đề thế giới, và 

chỉ cần thử xem ảo cảm đặc biệt đó là gì, vào lúc này bằng cách nào đó đã làm 

chúng ta bận tâm như nó có thể. Và tôi không nghĩ rằng chúng ta lại bị rơi vào 

ảo cảm của việc không có ảo cảm nào! 

19. Tôi nghĩ cho đến lần điểm đạo thứ ba, và thậm chí sau đó, vẫn còn có khả 

năng có vấn đề về ảo cảm, và có lẽ đối với hầu hết chúng ta, có một màn che đặc 

biệt, và không nhất thiết chỉ có một, một ảo cảm gây tác hại nhiều nhất, và sẽ là 

điều tốt cho chúng ta để biết về ảo cảm đó. Nó có thể nằm theo đường hướng 

cung linh hồn của chúng ta, hoặc có lẽ là sự kết hợp giữa cung linh hồn và cung 

phàm ngã. Dù sao, thật tốt khi ngồi xuống với điều đó, suy nghĩ về cung linh hồn 

và cung phàm ngã của bạn, bởi vì những ảo cảm này cũng sẽ đến từ cấp độ linh 

hồn một khi phàm ngã đã chiếm đoạt năng lượng đó. Vì vậy, hãy nhìn vào bản 

thân và trung thực với chính mình! Tôi nghĩ tôi đã có ảo cảm “than thân trách 

phận”, một ảo cảm cơ bản của Cung hai. Kế đến là ảo cảm của sự sợ hãi. Do đó, 
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bạn hãy cố gắng liệt kê những gì có thể là ảo cảm đặc biệt nhất của bạn, ảo cảm 

ức chế nhất vào thời điểm này. Chân sư DK liệt kê những ảo cảm của các cung từ 

trang 122 123 của quyển Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới, vì vậy, bạn có thể tham 

gia vào những gì Ngài nói ở đây. 

Ánh sáng giả của cõi cảm dục tan biến trong ba ánh sáng được pha trộn này 

giống như một ngọn lửa có thể gần như bị dập tắt nếu đặt dưới tia nắng mặt trời 

sáng chói; ; hay là một tấm gương hội tụ tập trung ánh nắng mặt trời có thể tạo 

ra ngọn lửa hủy diệt. Chính việc sử dụng ánh sáng mạnh mẽ có thể xóa đi ánh 

sáng yếu hơn và xua tan sương mù. 

20. Điều này thật thú vị! Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã quen thuộc với một 

chiếc kính đốt cháy, một chiếc kính phóng đại có thể tập trung các tia sáng Mặt 

trời để tạo ra một ngọn lửa hủy diệt. Nhưng, tất nhiên, Mặt trời là điều quan 

trọng. Tôi thường hình dung Mặt trời là biểu tượng của sự xóa bỏ ảo cảm, của 

những bức màn che được nâng lên, của những đám mây bị làm tan biến. Do đó, 

Mặt trời của chân lý, của sự công bình, của quyền năng, của thực tại có thể tỏa 

sáng. Đó là một biểu tượng rất quan trọng đối với tôi và lời cầu nguyện Gayatri 

cổ xưa đưa chúng ta đến đó. Vì vậy, chúng ta tập trung Mặt trời tâm thức vào ảo 

cảm và nó sẽ dập tắt ảo cảm, làm tiêu tan nó, bởi vì ngọn lửa của chúng ta đang 

bùng cháy trong thế giới ảo cảm. Chúng chủ yếu là lửa do ma sát, nhưng chúng 

ta có lửa Thái dương ở đây, và chính lửa Thái dương sẽ dập tắt lửa do ma sát nếu 

chúng ta có thể sử dụng năng lượng mặt trời nhiều hơn và học cách sống cuộc 

sống như những thực thể Thái dương, sử dụng năng lượng lửa Thái dương sẽ là 

mục tiêu rất quan trọng. 

21. Chính việc sử dụng ánh sáng mạnh mẽ có thể xóa sạch ánh sáng yếu hơn và 

làm tiêu tan một lỗi lầm với một phương pháp khoa học. Chân sư DK nói rằng 

chúng ta sẽ không có được kết quả chỉ trong một đêm, nhưng chúng ta sẽ nhận 

được nó nếu chúng ta kiên trì. Và trong những lúc như thế này, khi chúng ta tự 

hỏi có thể làm gì khi có quá nhiều sự hiểu lầm khủng khiếp trong nhân loại, quá 

nhiều sự xung đột của lý tưởng, quá nhiều sự cuồng tín, quá nhiều sự suy nghĩ 

hẹp hòi, chúng ta có thể làm gì? Vâng, chúng ta sẽ làm việc một cách nội tại, 

giống như quyền năng của Thánh đoàn là nội tại và vô cùng mạnh mẽ. Chúng 

ta cũng phải học làm việc theo cách đó, và mọi người có thể nói, bạn không làm 

gì cả! Đúng thế! Có thể trong thế giới của những tác động bên ngoài, dường như 

chúng ta không làm gì cả, nhưng trong thế giới nội tại, chúng ta đang làm việc 

một cách nhân quả để dập tắt những ngọn lửa thấp kém hơn để lửa Thái Dương 

phát triển , tiết lộ giai đoạn tiếp theo của thực tại . 
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Tất cả điều này phải được tiến hành một cách hiểu biết và có ý thức như một mở 

đầu cho chính kỹ thuật. 

22. Ngài khuyến khích chúng ta tiến bước … 

Lúc đầu, công việc của y có tính cách thực nghiệm, sau cùng mới được áp dụng 

một cách khoa học. 

23. Chúng ta không biết chính xác những gì chúng ta đang làm, nhưng chúng 

ta sẽ tiến bộ hơn trong việc này. 

Nó được dựa vào việc nhận thức chân lý—một chân lý phải đối mặt và chấp 

nhận. 

24. Vì vậy, đây là chủ nghĩa hiện thực. Chúng ta hiểu ảo cảm, hiểu hậu quả và 

ảnh hưởng của nó. Đó không phải là vấn đề chúng ta muốn gì, chúng ta mong 

muốn thế nào, vì những gì chúng ta mong muốn có thể hoàn toàn chống lại 

những gì là chân lý. Chúng ta phải mong muốn chân lý trên tất cả mọi thứ, và 

như bà Blavatsky đã nói trong tiêu ngữ của hội Thông Thiên Học, “Không tôn 

giáo nào cao hơn chân lý”, và tất nhiên, có rất nhiều ảo cảm trong các cách tiếp 

cận tôn giáo của nhân loại. Chân lý phải tỏa sáng trên những ham muốn và 

những khát vọng tôn giáo.  

Trong đoạn kế tiếp, Ngài bảo cho chúng ta biết những gì nó không bao gồm, 

nhưng nó bao gồm tất cả những điều này theo một cách nào đó. 

Công việc này không phải là một hình thức giải thích duy lý, 

23. “Rationalization—hợp lý hoá, giải thích duy lý”. Có nhiều cách khác nhau để 

sử dụng từ đó, nhưng ở đây đó là sự suy nghĩ rõ ràng, cố gắng chỉ đơn giản hiểu 

mọi thứ một cách khái niệm. 

mặc dù việc đó đến trước công việc khoa học một cách rõ rệt mà tôi đang phác 

họa; 

24. Chúng ta phải thông suốt rõ ràng về những gì chúng ta đang làm, suy nghĩ 

thông suốt về mặt khái niệm. 

đó không phải là việc vun trồng các chú tâm mới mẻ thuộc loại trí tuệ và tâm 

linh vốn đang dần thay thế cho ham muốn và xua đi ảo cảm. 
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25. Vâng, những điều đó cũng cần thiết, nhưng không chỉ có thế, và như bà Alice 

Bailey đã nói, sức mạnh của một sự quan tâm mới bộc phát và sức mạnh của sự 

thay thế thật quan trọng khi chúng ta muốn thay đổi, nhưng nó không chỉ có 

vậy. 

Nó hoàn toàn chỉ có bản chất chuẩn bị 

26. Cả hai đều cần thiết, 

và đưa tới một khai mở vốn chuẩn bị cho người tìm đạo làm việc một cách khoa 

học; đó không phải tiến trình “tiêu diệt dục vọng” như một vài trường phái tư 

tưởng giảng dạy, mà là một tiến trình từ từ xóa bỏ dục vọng bằng giới luật 

nghiêm nhặt và công phu tu tập khó nhọc, và một cách ngẫu nhiên, tiến trình 

này bao hàm việc xua tan ảo cảm 

27. Thực ra ta không thể làm điều đó, vì như Chân sư Morya nói, ham muốn là 

quyền năng của Isis, đó là năng lực mang cả vũ trụ lại với nhau. Nó vươn tới cái 

bị phân mảnh và chia rẽ với bạn, tái hợp bạn với nó nếu nó đủ cao. Do đó, chúng 

ta không thể thực sự “giết hay tiêu diệt” ham muốn của mình, nhưng chúng ta 

chắc chắn có thể tiêu diệt những ham muốn thành quả của các cõi giới thấp hơn, 

không thực, phi nguyên lý về mặt vũ trụ. 

mà là một tiến trình từ từ xóa bỏ dục vọng 

28. Ngài muốn nói đến những ham muốn thấp thỏi bởi vì ngay cả linh hồn cũng 

có ham muốn của mình, ngay cả Chân thần, Hành Tinh Thượng đế, các Đấng 

Cao Cả hơn … cũng có những ham muốn của các Ngài. Nhưng những ham muốn 

thấp kém sẽ giữ chúng ta trong thế giới của hình tướng. 

bằng giới luật nghiêm nhặt 

29. Thổ tinh và Hành tinh cùng với nhau, công việc đào luyện vất vả, nghiêm 

nhặt 

và một cách ngẫu nhiên, tiến trình này bao hàm việc xua tan ảo cảm. 

30. Chúng ta không bị thu hút bởi những hình ảnh hấp dẫn sai lệch này vốn 

không dẫn đến đâu cả, những gì mà chúng ta và những người khác đã thêu dệt 

qua hàng triệu năm. Chúng không dẫn đến đâu, và chắc chắn không dẫn đến sự 

Mặc Khải. 



145 | P a g e  

 

Đó là phương pháp chậm chạp của quá khứ. Ngày nay tiến trình cần phải thay 

đổi, bởi vì hiện đã có đủ người hiểu biết và có thể làm việc một cách khôn khéo 

cũng như một cách khoa học. 

Đó là cách chúng ta hoạt động hiện nay. Bạn có thể đã làm việc trong công việc 

phá tan ảo cảm, trong việc thiền tam giác, trong các loại công việc phụng sự nội 

tại. Những loại công việc này thực sự làm cho chúng ta mạnh mẽ hơn trên các 

cõi tế vi và góp phần trong việc điều chỉnh các tình trạng tâm lý đau buồn của 

nhân loại. Đây là điều mà chúng ta phải tiếp thu một cách sâu sắc. Chúng phải 

có ý nghĩa với chúng ta. Chúng ta phải nhận ra những năng lượng này là có thật: 

ánh sáng của linh hồn là thực; Ánh sáng trong đầu là thật; Ánh sáng trí tuệ là 

thực; Ánh sáng của sinh lực là thật. Tất cả những điều này phải là thực tế ngày 

càng tăng đối với chúng ta. 

Các Câu hỏi và Trả lời 

Có một câu nói cũ, đại ý như sau, “Những người không biết gì về lịch sử sẽ phải 

chịu số phận lặp lại nó”. Và điều thú vị là những gì Blavatsky đưa ra gần như là 

cách tiếp cận lịch sử trong sự mặc khải tam phân của giáo lý huyền môn. Tiếp 

đến, bà Bailey đã đưa ra cách tiếp cận cung 2, cách tiếp cận tâm lý học, và cũng 

khá thú vị là quyển Luận về Lửa Càn Khôn được coi là phần chính của khảo luận 

tâm lý, một chìa khóa tâm lý của Giáo Lý Bí Nhiệm. Và tiếp theo sẽ là gì? Có lẽ, nó 

sẽ rất thực tế và đầy ý chí. Thật khó để dự đoán, nhưng tôi cho rằng Cung 1 sẽ 

đóng một vai trò lớn trong sự mặc khải giáo lý huyền môn lần 3. Vì vậy, chính 

cái cách con người biết được lịch sử của chính mình, cách anh ta phát triển, v.v. 

sẽ dẫn đến nhiều cơ hội tốt hơn để làm sáng tỏ tình hình hiện tại. Đó là với nhân 

loại, và thực sự trong các phần trước của quyển sách, Ngài đã đề cập đến những 

nơi chúng ta đã đến, đã đưa ra khá nhiều chi tiết về lịch sử của nhân loại, các 

hình thức văn minh trước đó, v.v. Vì vậy, giữ quan điểm lịch sử như bạn nói là 

một điều tuyệt đối khôn ngoan. 

Chúng ta đã chuyển sang tầm nhìn cung hai, nhưng chúng ta không thể quên 

Chúa Tể Ký Ức của Cung ba—một trong những danh hiệu của Đấng Chủ Quản 

Cung 3. Và khi Đức Phật, một Chân thần cung ba 13, giáng lâm, Ngài giảng dạy 

Bát chánh đạo, trong đó có chánh niệm, “nhớ tưởng chân chánh”, một điều rất 

quan trọng. Bạn không thể đưa ra kết luận hiện tại của bạn trên một nền tảng 

hiểu biết kém cỏi về quá khứ, vì những kết luận hiện tại đó sẽ không bao giờ 

 
13 Theo Chân sư DK  
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chính xác, và những người có ký ức sai sẽ không quyết định sáng suốt trong hiện 

tại. Do đó hãy cố gắng  giữ trí nhớ sắc nét tối đa có thể. 

Đó cũng là một phần của chủ nghĩa hiện thực, phải không? Thật thú vị khi bạn 

có mặt ở một phiên tòa, và bạn thắc mắc tại sao những người viết tốc ký ở đó lại 

bận rộn đến thế. Họ ghi chép mọi thứ, ghi lại từng từ. Họ có các loại máy chữ đặc 

biệt của riêng họ v.v. . Tất nhiên, bây giờ đã có máy ghi âm. Nhờ vậy, chúng ta 

mới có thể một nền tảng thực sự của những gì đã xảy ra trong quá khứ để theo 

đó đưa ra kết luận hiện tại của chúng ta, và chúng ta phải chính xác trong những 

vấn đề này dưới tác động của Chúa Tể của Ký Ức. 

Tôi muốn nói thêm một chút về vấn đề này. Nếu bạn đọc Tâm lý học nội môn tập 

một, bạn sẽ thấy trên các trang từ trang 64 trở đi liệt kê tên của các Chúa Tể các 

Cung, và Chân sư DK nói rằng giá trị duy nhất của việc biết về những danh hiệu 

này là khám phá ra chính bạn các phẩm chất tương tự. Nhờ đó, bạn có thể xác 

định biểu đồ cung của bạn theo sự tương đồng với các danh hiệu được đưa ra. 

Ví dụ đây là danh hiệu của Chúa Tể Cung 2: 

Đấng Hiển Lộ sự Vinh Quang (The Displayer of Glory) 

Tinh Quân Bác Ái Vĩnh Hằng (The Lord of Eternal Love) 

Nam Châm Vũ Trụ (The Cosmic Magnet) 

Đấng Ban Phát Minh Triết (The Giver of Wisdom) 

Sự Rực Rỡ Trong Sắc Tướng (The Radiance in the Form) 

Đấng Tổng Kiến Tạo (The Master Buider) 

Đấng Ban Phát các Danh Xưng (The Conferrer of Names) 

Hình-Học-Gia Vĩ Đại (The Great Geometrician) 

Đấng Che Giấu Sự Sống (The One Who hides the Life) 

Bí Nhiệm Vũ Trụ (The Cosmic Mystery) 

Đấng Mang Ánh Sáng (The Light Bringer) 

Con của Thượng Đế Đang Lâm Phàm (The Son of God Incarnate) 

Christ Vũ Trụ (The Cosmic Christ) 

 

Và danh hiệu của Chúa Tể Cung 3 

Đấng Gìn Giữ Hồ Sơ (The Keeper of the Records). 

Đấng Chủ Tể của Ký Ức (The Lord of Memory). 

Đấng Hợp Nhất Bốn Cái Thấp (The Unifier of the Lower Four). 
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Đấng Diễn Dịch Những Gì được nhìn thấy (The Interpreter of That Which is 

seen). 

Vị Chúa Tể Quân Bình (The Lord of Balance). 

Đấng Chia Tách Thiêng Liêng (The Divine Separator). 

Sự Sống Bản Thể Sáng Suốt (The Discriminating Essertial Life). 

Đấng tạo ra Liên Minh (The One Who produces Alliance). 

Tam Giác có Ba mặt (The Three-sided Triangle). 

Đấng Khai Ngộ của Hoa Sen (The Illuminator of the Lotus). 

Đấng Kiến Tạo Nền Tảng (The Builder of the Foundation). 

Đấng Tiên Phong của Ánh Sáng (The Forerunner of the Light). 

Đấng che mặt và chưa lộ ra (The One Who veils and yet reveals). 

Đấng Phân Phối Thời Gian (The Dispenser of Time). 

Vị Chúa Tể Không Gian (The Lord of Space). 

Thiên Trí (The Universal Mind). 

Ba Ngọn Bấc (The Threefold wick). 

Đại Kiến-Trúc-Sư của Vũ Trụ (The Great Architect of the Universe)  

Tôi mạnh mẽ khuyến nghị bạn nên làm điều đó. Bạn có thể đã nghiên cứu các 

Cung của bạn trong một thời gian dài, nhưng hãy dành thời gian quay lại với các 

danh hiệu của các Chúa Tể Cung này vì các danh hiệu này một cách tuyệt vời để 

nhấn mạnh những phẩm chất của các Cung. 

***** 

Tất cả chúng ta đều ở đây và không ai trong chúng ta biết tất cả mọi thứ. Chúng 

ta chỉ đang cố gắng để cảm nhận theo cách của chúng ta và cuối cùng chúng ta 

sẽ thấy con đường của chúng ta rõ ràng hơn. Chúng ta thực sự có thể đóng góp 

một cái gì đó về mặt chủ thể để làm sáng tỏ tâm thức. 

Có một tạp chí nổi tiếng tên gọi là Glamour, nói về những gì thu hút, ảo cảm, 

đáng mong đợi. Nhưng cả bà Alice Bailey và Chân sư DK đều nói rằng cả hai vị 

có một nỗi kinh sợ đối với ảo cảm khi nhìn thấy những gì khủng khiếp mà nó có 

thể mang đến.  

***** 

Tất cả chúng ta là một linh hồn trên cõi giới nhất định nào đó. Chúng ta biểu lộ 

ánh sáng linh hồn trong trạng thái chìm đắm hiện tại của chúng ta. Một khía 

cạnh của tâm thức chúng ta chìm đắm trong 18 cõi giới phụ thấp hơn, và bằng 
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trí tưởng tượng, chúng ta phải kéo ánh sáng linh hồn đó vào tâm trí của chúng 

ta , định hướng nó bằng ý chí. Chúng ta cũng phải tập hợp sức mạnh to lớn này 

của vật chất, củng cố nó với ánh sáng trí tuệ. Sau đó, thông qua sức mạnh của trí 

tưởng tượng sáng tạo, ba ánh sáng này được kết hợp lại với nhau tại một khu 

vực khá kỳ diệu trong não. Đó là sự pha trộn của ánh sáng linh hồn, ánh sáng 

não bộ dĩ thái và não bộ vật lý trọng trược trong khu vực trong đầu quanh tuyến 

tùng. Chùm ánh sáng sẽ được tạo ra, và nó sẽ đạt được quyền năng khi chúng ta 

tiếp xúc với các cánh hoa hy sinh của Hoa Sen Chân Ngã, và với viên ngọc quí 

trong Hoa Sen Chân ngã của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ phóng luồng ánh sáng 

này vào cõi cảm dục bằng trí tưởng tượng sáng tạo. Chúng ta sử dụng các 

mantrams, các lời giải thích, hoặc bất cứ điều gì mà chúng ta muốn sử dụng. Tôi 

thường sử dụng một số mantram để cố gắng làm tan biến các ảo cảm và đạt được 

các điều kiện mà tôi muốn thấy. 

Câu hỏi: Có những ảo cảm dường như vô hại? 

Trả lời: Một số ảo cảm dường như vô hại, ví dụ như ảo cảm của việc yêu thích 

được yêu, hay những gì chúng ta hy sinh cho sự nổi tiếng. Bạn phải nhìn vào 

nền chính trị và bạn sẽ thấy nhiều giá trị linh hồn bị hy sinh cho những ham 

muốn ảo cảm, hoặc ham muốn những gì không thực. Do đó, nó không có vẻ vô 

hại như bạn nói. Ảo cảm của việc thích được yêu là một trong số đó. Vì vậy, 

những ảo cảm này có thể dễ dàng bị bỏ qua cho đến khi một người nhìn sâu hơn 

vào các phản ứng cảm xúc được tạo ra bởi một ảo cảm nhất định. Yêu cầu được 

yêu thương trong trường hợp này, sự hy sinh nhiều thứ để tiếp tục được yêu 

thương, và ngay trong gia đình của chính họ, điều này thường thực sự được thực 

hiện một cách vất vả .  

Cần phải tách bản thân khỏi những cảm xúc mãnh liệt, khỏi những ham 

muốn khi chúng ta muốn đánh giá ảo cảm  

Bất cứ điều gì che giấu thực tại có thể có hậu quả của nó khi chúng ta hướng cuộc 

sống của mình về phía trước. Nếu chúng ta mong muốn điều gì không thực, mặc 

dù nó có vẻ tương đối vô hại như sự than thân trách phận, hoặc bất cứ ảo cảm 

lớn và nhỏ nào mà Chân sư DK nói đến, bất cứ điều gì che giấu thực tại, và khi 

chúng ta bắt đầu ham muốn cái hình thức che giấu của nó, nó sẽ đánh lừa chúng 

ta, và điều đó phụ thuộc vào việc chúng ta bám víu vào nó mạnh mẽ như thế 

nào, mất bao lâu để chúng ta nhận ra rằng chúng ta đã bị đánh lừa bởi những 

ham muốn sai lầm của chúng ta đối với những thứ không có giá trị linh hồn. 

Điều quan trọng là có thể tách bản thân khỏi những cảm xúc mãnh liệt, khỏi 

những ham muốn của chúng ta khi chúng ta muốn đánh giá ảo cảm. Chúng ta 
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gần như phải giữ phẩm tính cung năm về nó, đứng lại trong trí và nhìn rõ nhất 

như có thể được, bất kể chúng ta thích hay không thích. Thật thú vị khi Chân sư 

DK nói rằng để thực hiện công việc xoá tan ảo cảm hiệu quả, cần có nhiều người 

tuy phân cực về mặt cảm xúc (emotionally polarized) nhưng phần nào tập trung 

về mặt trí tuệ (mentally focused) là cần thiết. Điều này có nghĩa rằng những 

người này đã quen với cách sống trong thế giới của sự hấp dẫn và lực đẩy, thế 

giới của ham muốn, thế giới của cảm xúc. Họ có thể cảm dục khá mạnh mẽ 

nhưng họ lại có một thể trí tập trung tốt. Đó là lý do tại sao Ngài chọn rất nhiều 

người có cung sáu mạnh tương quan với thể thứ sáu, nguyên khí thứ sáu là 

Kama, hay hiện thể thứ sáu, thể cảm dục. 

Do đó, chúng ta cần loại trang bị đó nhưng chúng ta cũng cần sự quan sát trí tuệ 

này, và điều thú vị là trong nhóm ảo cảm không có nhiều cung năm, nhưng Ngài 

đã đặt vào đó một đệ tử có linh hồn cung 1, phàm ngã cung năm, thể trí cung 

năm. Y cũng có một thể cảm dục cung sáu và một thể vật lý cung bảy. Nhưng 

Ngài nói, chính là cung năm của đệ tử ấy sẽ mang đến sự cân bằng cho nhóm, và 

cung năm là một cung cân bằng. 

Và đáng chú ý là Chân sư DK thường nói về nhu cầu của chúng ta về cung năm. 

Như bạn đọc thấy trong Thư Về Tham Thiền Huyền Môn, Ngài nói về Nhân thể 

hay Hoa Sen Chân Ngã xướng lên nốt của nó trước khi tái sinh, và khi đó nó  thấy 

được những gì nó có hoặc chưa có, và trong ví dụ mà Ngài nêu ra, người đó là 

một nhà thần bí có tất cả các sự nhạy cảm nhưng không có đủ cung năm. Vì vậy, 

y chọn một phàm ngã cung năm cho lần tái sinh tiếp theo. Tôi không biết điều 

này được thực hiện như thế nào về mặt kỹ thuật, nhưng Thái dương Thiên Thần 

có những khả năng “luyện kim” tuyệt vời và có thể thực hiện điều đó. 

Do đó, dù các cảm xúc như thế nào, dù chúng mãnh liệt đến đâu, dù rắc rối như 

thế nào, dù chúng ta bị thu hút hoặc xua đẩy nhiều đến đâu, chúng ta thực sự 

phải học cách buông nó ra một lúc, đứng lui lại và nhìn xem. Cảm giác được liên 

kết thể cảm dục, và việc nhìn thấy với thể trí, và chính sức mạnh nhìn thấy này 

là cần thiết, độc lập với những gì chúng ta muốn, sẽ đưa chúng ta ra khỏi vũng 

lầy này. 

Về cuộc bầu cử Hoa Kỳ 

Chúng ta phải hiểu rằng Hoa Kỳ có phàm ngã Song Tử, và ý tưởng về sự đối lập 

giữa các cặp đối lập, giữa linh hồn và phàm ngã, là một điều kiện rất dễ hiện hữu, 

đặc biệt là khi Song Tử đang cai trị cung phàm ngã. Linh hồn nước Mỹ là Bảo 

Bình. Tôi nghĩ Tổng thống Obama đã cố gắng với cung mọc Bảo Bình của mình, 

ông đã cố gắng thể hiện tính chất Bảo Bình khá nhiều. Tôi không thể biết điều 
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này sẽ diễn ra như thế nào, nhưng dường như trong sự phân chia giữa đỏ và 

xanh [blue], sao Mộc là xanh và sao Hỏa là đỏ. Sao Hỏa là định hướng bảo thủ 

cung 6. Nó không bao giờ đi vào thế giới của linh hồn thực sự, nó cai quản toàn 

bộ phàm ngã và là một hành tinh không thiêng liêng. Màu xanh là màu xanh 

của Buddhi. Đó là màu xanh của sao Mộc, thậm chí là màu chàm của sao Kim ở 

cấp độ rất cao, và trong trường hợp này, theo quan điểm của tôi, dù với bất kỳ 

sai sót có xu hướng che giấu mang tính Bọ Cạp mà Hillary Clinton có thể có, tôi 

nghĩ rằng bà ở phía bên này nhiều hơn. Bà cứng rắn, khó tính—bản chất của Hổ 

Cáp— và bà rất sắt đá. Nhưng tôi nghĩ bà đại diện nhiều hơn cho cách tiếp cận 

bao gồm, nhưng một sự bao gồm quá mức là điều nguy hiểm luôn đi cùng với 

cung 2. Sao Mộc là bao gồm quá mức, bao gồm thiếu khôn ngoan, bao gồm quá sớm 

trước khi các yếu tố được kết hợp lại có đủ lực để làm việc khôn ngoan trong các 

mối quan hệ của chúng. Do đó, tôi nghĩ một mức độ hạn chế sẽ là cần thiết. 

Chúng ta đã thấy vấn đề bao gồm quá mức này trong Liên minh châu Âu. Đó là 

toàn bộ vấn đề đánh giá và đánh giá có vẻ như là một quá trình khắc nghiệt. 

Nhưng bạn phải rất cẩn thận về những gì bạn kết hợp lại. 

Con người là các đơn vị năng lượng thuộc đủ loại khác nhau, và chúng ta phải 

pha trộn họ đúng cách hoặc sẽ có sự ma sát, va chạm và vụ bùng nổ liên tục. 

Chúng ta cũng không thể đi quá xa theo hướng đó, nhưng quan điểm của tôi rất 

rõ ràng. Màu xanh tượng trưng cho linh hồn và tương lai của Hoa Kỳ, và tương 

lai của loài người dưới thời đại Bảo Bình; màu đỏ đại diện cho các phản ứng phản 

động, cá nhân, thể cảm xúc, sự ảo cảm và tất cả những gì mà chúng ta đang cố 

gắng loại bỏ ra khỏi chính chúng ta. Thật tốt khi có một hệ thống bảo thủ khôn 

ngoan, vì bạn nên bảo tồn các giá trị của linh hồn miễn là chủ nghĩa bảo thủ không 

biến thành tính chất cá nhân và phản động. Có một sự khác biệt lớn giữa chủ 

nghĩa bảo thủ và thái độ phản động. 

Thông thường, chúng ta thấy mình có những đặc điểm này trong nhiều cung, 

và bạn chỉ cần làm hết sức mình để xác định biểu đồ cung của bạn, sau đó xem 

xét các xu hướng được minh họa bằng tên của các Chúa Tể các cung mà bạn có 

trong biểu đồ cung của mình. Tất nhiên, phẩm chất của cung linh hồn là quan 

trọng nhất vì cuối cùng tất cả các cung khác phải trở thành cung phụ của cung 

linh hồn, ít nhất là trong thời gian cho đến khi các phẩm tính của Chân thần 

bước vào. 
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Q: Có thể nào chúng ta sẽ chọn sử dụng một ảo cảm che giấu thực tại bởi 

vì nó thoải mái với chúng ta hơn trong trạng thái cảm xúc? 

Mọi ảo cảm đều che giấu thực tại, theo như tôi có thể thấy. Đó là bản chất của 

nó, sự tô màu của ảo cảm—che dấu và làm méo  mó, biến dạng. Tôi thấy có 

những học viên tâm linh dường như đề cao Donald Trump là ứng cử viên sáng 

giá nhất trong hai người vì ông ta thúc đẩy quá nhiều thay đổi từ hiện trạng. Bạn 

thấy ở Đức vào năm 1933 khi Đảng Quốc Xã phát xít nắm quyền kiểm soát hợp 

pháp thông qua bỏ phiếu, đó là một thay đổi lớn và bản thân sự thay đổi không 

có giá trị. Vấn đề là liệu đó có phải là sự thay đổi để tốt hơn hay không? 

Có một số ảo cảm ở thời điểm hiện tại là khó khăn nhất, và chúng có liên quan 

nhiều đến sự thù hận, sự chia rẽ, ly khai v.v… Chính đại mê tín chia rẻ là cái mà 

chúng ta phải đối phó, và tất cả các ảo cảm xuất phát từ đó. 

Ngay bây giờ, chúng ta có một thế giới với rất nhiều thù hận, và Chân sư DK nói 

rằng chiến tranh thế giới thứ hai có tốt hơn một chút so với chiến tranh thế giới 

thứ nhất vì nó ít hận thù hơn, nhưng Ngài cũng nói rằng không có nhóm nào 

sinh ra nhiều thù hận hơn các hệ tư tưởng tôn giáo, và chúng ta đang ở ngưỡng 

cửa của một cuộc chiến tranh tôn giáo. Do đó, chúng ta phải rất cẩn thận về ảo 

cảm thù hận và nó xuất phát từ đại mê tín chia rẻ, và đó là lý do tại sao chúng ta 

làm việc theo cách đó. 

Hỏi: Liệu ánh sáng của linh hồn cứu rỗi và định hướng, và việc bỏ qua 

ánh sáng của linh hồn có phải là một mối nguy hiểm lớn không? 

Vâng, đó là điều nguy hiểm khi chúng ta chỉ sử dụng Cung 1 và Cung 3, Ý chí và 

Trí thông tuệ, và cơ bản là trường hợp của Đức quốc xã. Hitler và nhóm của y đã 

che đậy Shambala thông qua Phương diện thứ ba và chúng đã bỏ qua linh hồn, 

ánh sáng của linh hồn. 

Trong trường hợp đó có một mối nguy hiểm lớn. Tham thiền được cho là con 

đường chắc chắn, và việc tham thiền của chúng ta trước tiên hướng đến sự tiếp 

xúc với linh hồn, hoà nhập với linh hồn, và nguyên khí vĩ đại của Bác Ái – Minh 

Triết thâm nhập vào phương diện thứ ba của Thiên tính là Phàm ngã chúng ta. 

Hỏi: Do đó chúng ta không tham thiền về Chân thần? 

Vâng, chúng ta không tham thiền về Chân thần. Chủ yếu, chúng ta tham thiền 

về nguyên khí Christ trong chúng ta, sự hiện diện của Thái dương Thiên Thần 
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vĩ đại như là thiên thần của Đấng Hằng Hữu; chúng ta tham thiền về tình 

thương của các Thái dương Thiên Thần. Đó thực sự là một nhóm các Thái dương 

Thiên Thần, và cách các Ngài giám sát sự phát triển của chúng ta, và cách các 

Ngài thể hiện quyền năng của sao Kim vĩ đại vốn không chỉ là ánh sáng mà còn 

là Bác ái. 

Do đó, nếu chúng ta tham thiền về linh hồn, tiếp xúc với linh hồn, thể hiện 

nguyên khí Christ, bày tỏ lòng tốt, sự hợp nhất, bao gồm, từ bi, đồng cảm… 

những đức tính tuyệt vời đến từ cõi thượng trí và cao hơn nữa, thì chúng ta sẽ 

an toàn tránh khỏi sự bỏ qua (bypass) Linh hồn thông qua ý chí thuần khiết ở 

phương diện thứ ba vốn có bản chất rất tàn phá, và như Chân sư DK đã nói, hãy 

nhìn cái chết của Chân sư Jesus hoặc của cha Damian (người đã giúp đỡ những 

người bị bệnh phong ở đảo Molokai, Malaya, vào thế kỷ XIX ). Cái chết của các 

Ngài rất khác với cái chết của Hitler. Các khía cạnh khác nhau của ý chí liên quan 

đến các khía cạnh khác nhau của Shambala. Shambhala có Tình Thương Vĩnh 

Cửu, Ánh sáng Siêu Nhiên, Ý chí Yên tịnh… nhưng trước tiên, xu hướng của 

chúng ta là tiếp xúc với Shamballa thông qua một hình thức biến dạng của ý chí 

cá nhân của chúng ta, và đó là những gì đã xảy ra với nhóm bảy người của Hitler, 

những người được cho là lãnh đạo đại diện của Black Lodge tại thời điểm đó. Do 

đó, nếu chúng ta chỉ giới hạn trong tham thiền huyền linh như Chân sư DK đã 

trình bày, chúng ta sẽ tốt hơn nhiều 

Q: Về hai ứng cử viên của cuộc bầu cử Tổng Thống Hoa Kỳ [70:00] 

Một số người trong chúng tôi ở Phần Lan thức dậy lúc 3:45 sáng để xem cuộc 

tranh luận trực tiếp, một chương trình tuyệt vời, và tôi hy vọng rằng nếu bạn 

chưa xem cuộc tranh luận, bạn đã có thể xem phần nhỏ nhất của nó. Nhờ đó, 

bạn có ý tưởng chỉ ra nơi nào có khả năng liên kết lỏng lẻo và tối nhất, giống như 

một trong những học viên của chúng ta đã nói, không ai hoàn toàn tốt hay xấu, 

cả Donald Trump hay Hillary Clinton không hoàn toàn tốt hay xấu. Donald 

Trump không được đào tạo và ông nói những điều kỳ quặc. Ông là thể hiện của 

dấu hiệu Leo nơi ông. Ông không phải là một con người xấu xa hay bất cứ điều 

gì như vậy, nhưng đó là một con người cực kỳ cá nhân và phản động. Tôi nghĩ 

rằng nguyên lý bao gồm đi cùng với Hillary, và tất nhiên bà là một người Hổ Cáp. 

Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng bà có thể tạo ra rất nhiều năng lượng kháng cự 

đó, và có thể thể hiện sự không thích ai đó khá mạnh mẽ.  

Tại một bữa tối từ thiện Al Smith vài ngày trước, thời gian vốn được coi là khá 

vui vẻ để các ứng cử viên tổng thống tụ tập và kể một số câu chuyện hài hước, 

thậm chí là tự cợt đùa về bản thân, nhưng nó đã không thành công như mong 
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muốn. Các ứng cử viên có một sự thù địch nhất định với nhau, dù Hillary khiêm 

tốn hơn so với Donald Trump, ông ta không thể bỡn cợt mình. Dù sao, đó là một 

tiết lộ tâm lý lớn khi chúng ta theo dõi cuộc bầu cử này, và tôi nghĩ rằng tại thời 

điểm này đang đi đúng hướng, ít nhất là theo quan điểm của tôi. 

Tôi nghĩ những gì bạn hiểu từ công việc ảo cảm này, những gì chúng ta đang 

làm. Chúng ta nói về rất nhiều thứ; chúng ta nói về ảo cảm, nhưng chúng ta cũng 

nói về huyền linh học nói chung. Có rất nhiều mối liên kết sẽ xuất hiện, và tất 

nhiên chúng ta sẽ bám sát chủ đề của chúng ta, nhưng chúng ta cũng mở rộng 

chủ đề để các yếu tố tồn tại trong huyền linh học liên quan đến công việc chúng 

ta sắp đặt cũng được đưa vào, và tôi nghĩ đó là cách có thể và nên như vậy. 
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WEBINAR ẢO CẢM —BÀI 13 

Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới [211-219] 

Đây là bài lược dịch webinar số 21 của Thầy Hiệu Trưởng, trang 211-214 quyển 

Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới, giải thích những điểm quan trọng trước khi đi vào 

Công Thức Xua Tan Ảo cảm Cá Nhân. Trong bài, bạn sẽ biết được một số điểm 

chủ yếu như Bài Thiền Xua Tan Ảo cảm Cá Nhân chỉ nên dùng cho các ảo cảm 

lớn (như các ảo cảm chính của các Cung mà Chân sư liệt kê), các ảo cảm nhỏ chỉ 

cần nhận diện và áp dụng lương tri (common sense) theo thời gian là có thể loại 

bỏ được. Bạn cũng sẽ biết được phân cực trí tuệ (mentally polarized) khác tập 

trung  trí tuệ (mentally focussed) như thế nào, khi nào con người có thể đạt sự 

phân cực trí tuệ. 

******************************************* 

Tiến trình mà tôi đang triển khai cho bạn là tiến trình xua tan ảo cảm một 

cách hiệu quả và nhanh chóng [1], đặt nền tảng trên việc chấp nhận giả thuyết 

về ánh sáng [2], trên việc nhận biết sự thật rằng cõi cảm dục không thực sự hiện 

hữu [3], trên việc sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo đã được huấn luyện [4], và trên 

việc tuân theo không đắn đo các giáo huấn về mặt cá nhân cũng như tập thể [5]. 

Tôi có ý định đưa ra cho bạn hai công thức [6] —một dùng cho cá nhân và một 

dùng cho các nhóm khi các nhóm đóng góp nỗ lực hợp nhất của họ vào việc xua 

tan ảo cảm [7] —ảo cảm của nhóm [8] hoặc có liên quan với một khía cạnh ảo cảm 

thế gian hiện có nào đó [9]. Đối với bạn, hai điều sẽ trở nên rõ ràng [10]: 

Thứ nhất: Những ai đang tham gia vào việc xua tan ảo cảm phải có khả năng 

phân biệt giữa ảo cảm với thực tại [11]. Khi xem xét bề ngoài, hai điều này 

thường rất giống nhau. Họ phải nhận biết rằng một trạng thái tình cảm tạo 

thành bức màn phủ lên chân lý, làm lệch lạc việc đưa ra chân lý hoặc làm lệch 

lạc sự biểu lộ thiên tính của cá nhân hoặc của nhóm [12]. Do đó, họ phải có khả 

năng nhìn xa trông rộng [13], suy tư sáng suốt và nhận thức nhạy bén về những 

gì đang ngăn chận việc hiện thực hoá tầm nhìn và tiếp nhận chân lý một cách 

trung thực [14]. Họ cũng phải có khả năng phân biệt giữa ảo cảm lớn và nhỏ [15]. 

Một ảo cảm nhỏ, một hình tư tưởng chóng tàn, thoáng qua, có bản chất dễ 

nhận biết, không cần dùng đến một trong hai công thức. Một ảo cảm nhỏ như 

cảm giác than thân trách phận của một cá nhân [16], hoặc là việc ca ngợi một cá 

nhân nổi bật bởi một người, một nhóm hoặc một quốc gia. Thời gian và lương 

tri đủ để xử lý một tình trạng như thế [17]. Một ảo cảm chính trên thế giới (trước 

chiến tranh) là nhấn mạnh vào tài sản, tin tưởng rằng hạnh phúc tùy thuộc vào 

đồ đạc, của cải vật chất và sự tiện nghi. [18] 
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Thứ hai: Ba giai đoạn tập trung nói ở trên hợp thành giai đoạn chuẩn bị. Cả ba 

giai đoạn này phải được phát triển ở mức độ nào đó trước khi có thể sử dụng 

các công thức một cách có hiệu quả [19]. Những ai có ý định hoạt động với nhiệm 

vụ xua tan thế giới ảo cảm phải thường xuyên tự đặt mình vào các giai đoạn này 

bằng thuật an trụ, nếu tôi có thể gọi như thế [20]. Họ phải hiểu biết về bộ máy tư 

tưởng, về việc tạo ra các hình tư tưởng và về bản chất của nhà tư tưởng [21]. Họ 

phải phân cực ở thể cảm xúc, thế nhưng, trong công việc nhóm, họ tương đối 

thoát khỏi sự kiềm chế của cảm xúc [22]. Việc tự do thoát khỏi sự kiểm soát cảm 

xúc này trong mức độ nào đó quyết định sự chọn lựa những ai hoạt động trong 

việc xua tan ảo cảm chính yếu [23]. Trong trường hợp một người đang tìm cách 

xua tan ảo cảm trong đời sống cá nhân mình, y nên phân cực trí tuệ bằng quyết 

tâm và nỗ lực dầu bản chất tình cảm là con đường ít trở ngại nhất đối với y trong 

kiếp sống nào đó [24]. Những ai đang hoạt động trong hình thức nhóm đã đạt 

được khả năng tập trung trí tuệ [25], nhưng đối với các mục tiêu của công việc 

cần làm, họ sẽ tự tập trung một cách có chủ tâm và thận trọng vào cõi tình cảm 

qua sự kiểm soát bản chất của họ [26]. Do đó, người hành đạo phải thực hành việc 

thiền định, phải quán tưởng nhiều về bản chất của tư tưởng cùng công dụng của 

nó, và phải biết được ánh sáng nội tâm. [27] 

Khi ba giai đoạn này được thiết lập như các hoạt động có liên kết, các tập quán 

và các phản ứng tự động [28], và khi chí hướng trở nên vững vàng, khả năng tập 

trung đã trở thành một phản ứng gần như theo bản năng [29], bấy giờ công việc 

có hiệu quả và tốt lành mới có thể thực hiện được; thêm vào đó, cần phải có thêm 

tính kiên nhẫn và sự kiên trì [30]. Tôi có thể nói thêm là không nhất thiết phải 

đạt được sự hoàn thiện trong tiến trình trước khi bắt đầu công tác phụng sự 

này [31]. Các đệ tử và người tìm đạo phải vun trồng ý thức hợp tác và sự hiểu biết 

rằng trong việc phụng sự như đã được đề ra, họ chắc chắn đang tham gia vào 

hoạt động của Thánh Đoàn, và do đó, đang ở vào vị thế trợ giúp dù họ không 

thể—nếu đơn độc và không được giúp đỡ—đạt được kết quả mong đợi [32]. Họ có 

thể thúc đẩy tiến trình bằng sự trợ giúp được kết hợp của họ. Ngày nay, sức 

mạnh của nỗ lực hợp nhất trên cõi trần đang được nhận biết ở một tầm mức 

rộng lớn, và nỗ lực chiến tranh trong mọi quốc gia đã thúc đẩy mạnh mẽ việc 

nhận biết này [33]. Sức mạnh của tình cảm hợp nhất (thường tự biểu hiện trong 

những gì được gọi là tâm lý quần chúng) đã được nhận biết, và sợ hãi cũng được 

khai thác ở khắp nơi [34]. Cho đến nay, sức mạnh của tư tưởng hợp nhất ít được 

hiểu rõ, và mãnh lực có sẵn trong ánh sáng của thể trí—cái làm cho chúng trở 

thành khí cụ hiệu quả trong các sự việc thế gian, thấu nhập và xua tan ảo cảm, 

chứng tỏ năng lực sáng tạo trên cõi trần—sẽ thể hiện là một phần của các cách 

thức làm việc mới được sử dụng trong kỷ nguyên mới [35]. Thánh Đoàn đã hoạch 

định và làm việc vì mục tiêu này, và hiện nay đã chuẩn bị để trắc nghiệm hiệu 

quả của công việc đó bằng cách tổ chức một hay nhiều nhóm hoạt động trong 

vấn đề ảo cảm [36]. 
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Do đó, bạn có thể thấy những gì mà tôi đang vạch ra đều tương đối mới mẻ [37]. 

Ấn tượng yếu ớt của phương pháp sắp đến, xét về mặt cá nhân, đã được ghi nhận. 

Những người nam và nữ khắp nơi trên thế giới đang cố gắng giải thoát mình ra 

khỏi ảo cảm bằng mãnh lực của sự suy tưởng rõ ràng, giới luật nghiêm nhặt và 

lương tri [38], và bằng việc ghi nhận một cách có ý thức mối liên hệ của họ với 

toàn thể—vốn thôi thúc họ loại ra khỏi cuộc sống của họ tất cả những gì có thể 

ngăn trở những người khác hoặc làm tăng sự phỉnh gạt trên thế giới thông qua 

ảo cảm [39]. Thêm vào điều này (có lẽ dưới hình thức một khía cạnh của tôn giáo 

mới trên thế giới hiện nay đang trên đường hiển lộ) là một nhận thức rằng các 

nhóm có thể thành công trong việc tẩy sạch các ảo cảm đang làm đen tối con 

đường dẫn đến mục tiêu của nhân loại nhờ sức mạnh của tư tưởng kết hợp được 

phóng xuất ra [40]. 

Để thực hiện giai đoạn đầu tiên hướng về hoạt động hợp nhất của nhóm theo 

đường lối phụng sự này, tôi trình bày một công thức hay một nghi thức nhóm 

mà —nếu được vận dụng bởi những người có cuộc sống tương đối thoát khỏi ảo 

cảm, những người thực tế và được nhận biết bởi nhóm như tương đối tự do, 

những người được thúc đẩy bằng ý định tốt đẹp—sẽ làm được nhiều điều để 

chấm dứt được một vài trạng thái của ảo cảm thế giới. Nỗ lực của họ, kết hợp với 

nỗ lực của các nhóm tương tự, sẽ làm suy yếu sức mạnh của các ảo cảm xưa cũ 

đến mức cuối cùng “Ngày Xán Lạn” sẽ đến. 

Tuy nhiên, trước hết tôi sẽ nêu ra vắn tắt một công thức cho mỗi người tìm đạo 

sử dụng, qua đó y có thể giúp mình thoát khỏi một hay nhiều ảo cảm đặc biệt 

của y. Tôi sẽ liệt kê phương pháp, và người tìm đạo nên làm đúng theo đó, không 

để ý đến thời gian, sẵn sàng làm công việc này đều đặn trong nhiều tháng, và 

nếu cần, trong nhiều năm, cho đến khi chính y thoát khỏi ảo cảm và ánh sáng 

đột nhập vào cõi cảm dục xuyên qua thể cảm dục của y. Tôi xin gợi ý rằng không 

một người tìm đạo nào nên thử giải quyết toàn bộ vấn đề ảo cảm hoặc tìm 

cách xua tan mọi ảo cảm mà y dễ mắc phải. Y đang đối phó với tà lực đã có từ 

rất lâu và đang đối phó với các thói quen về huyễn cảm đã được tạo ra một cách 

vững chãi. Chúng có liên hệ một cách chặt chẽ với các khía cạnh của đời sống 

hằng ngày của y, với cuộc sống tính dục, với các tham vọng, các liên hệ của y với 

người khác, với các lý tưởng vụn vặt và ý tưởng ưa thích, các mơ ước và các thị 

kiến của y. Y nên chọn một ảo cảm nào đó rõ ràng nhất và gây cản trở nhiều nhất 

vào bất kỳ thời điểm ấn định nào đó (luôn luôn có một ảo cảm như thế), và với 

mục đích phá tan ảo cảm đó, y nên tận lực làm việc nếu y muốn đặt các nền 

móng để phụng sự có hiệu quả trong việc xua tan ảo cảm của thế gian. 

Công Thức Xua Tan Ảo Cảm (Dành cho cá nhân) 

I. Các giai đoạn chuẩn bị. 
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1.− Nhận diện ảo cảm cần phải xua tan. Việc này bao gồm: 

a. Sẵn sàng hợp tác với linh hồn trên các phương diện thể xác, thể cảm dục 

và thể trí hầu trợ giúp vào công việc mang nhiều tính kỹ thuật này. Hãy 

suy gẫm về các hàm ý trong câu này. 

b. Nhận ra các cách mà ảo cảm này tác động vào cuộc sống hằng ngày và 

vào mọi giao tiếp. 

2.− Ba giai đoạn tập trung đã vạch ra (tr. 208−210) phải được thực hiện. 

a. Giai đoạn tập trung ánh sáng trí tuệ và ánh sáng vật chất trong thể trí. 

Giai đoạn này được thực hiện bằng tiến trình nâng cao và hòa lẫn, phối 

hợp, và để làm được như vậy cần phải dùng đến hoạt động của trí tưởng 

tượng sáng tạo. 

b. Giai đoạn tham thiền, mà vào đúng lúc sẽ đưa tới việc hoà nhập ánh 

sáng vật chất, ánh sáng trí tuệ và ánh sáng linh hồn trên cõi trí. 

c. Giai đoạn mà cả ba loại ánh sáng này được nhận ra như là một ánh sáng 

hợp nhất—một ngọn đèn pha, sẵn sàng chuyển vào hướng cần thiết. 

3.− Nhận biết được hai khía cạnh của sự chuẩn bị:  

a. Chỉnh hợp phàm ngã, sao cho ba trạng thái của phàm ngã được nhìn 

thấy như là tạo ra một con người duy nhất đang hoạt động. 

b. Tác động hợp nhất trong đó phàm ngã và linh hồn cũng được nhìn thấy 

như là một đơn vị. Tác động này được thực hiện qua sự dâng hiến phàm 

ngã cho linh hồn và việc linh hồn chấp nhận phàm ngã. 

Hai đường lối suy tư này tạo ra một trường tư tưởng và nhận thức từ tính, trong 

đó mọi công việc được làm. 

4.− Một sự tạm ngưng trong đó toàn thể con người chuẩn bị sẵn cho công việc 

cần làm. Từ sự bận tâm sâu xa tới giai đoạn tiếp xúc với linh hồn và việc chuẩn 

bị ban đầu, giờ y tập trung hết tâm trí của mình vào ảo cảm cần được xóa bỏ. Giai 

đoạn này không bao gồm việc nhận biết về ảo cảm và lý do này nọ của ảo cảm. 

Nó chỉ có ý nghĩa là chuyển sự chú ý của linh hồn−phàm ngã đã tích hợp vào cõi 

cảm dục và vào ảo cảm đặc biệt; không chuyển sự chú ý vào thể cảm dục của 

người tìm đạo, kẻ đang ra sức xua tan ảo cảm. Đây là một phát biểu rất quan 

trọng, bởi vì trong lúc hủy diệt ảo cảm đặc biệt mà y quan tâm tới, thì người tìm 

đạo hay vị đệ tử cũng bắt đầu hủy diệt phần đóng góp của mình trong đó—tức 

là cái trong y giúp cho y tiếp xúc được với ảo cảm—và đồng thời y đang tự chuẩn 

bị cho việc phụng sự nhóm theo cùng đường lối. Điều này cho thấy đây không 

phải là việc dễ làm. 

II. Kỹ thuật hay công thức. 



158 | P a g e  

 

 
5.− Bằng tác động của trí tưởng tượng sáng tạo, người hành đạo cố gắng thấy và 

nghe linh hồn—cội nguồn của ánh sáng và sức mạnh trong ba cõi thấp—đang 

thở ra thánh ngữ OM vào thể trí của phàm ngã đang chú tâm đợi chờ. Ở đó, ánh 

sáng và sức mạnh của linh hồn được ghi nhận và giữ lại bởi phàm ngã tích cực, 

vì một thái độ tiêu cực không còn thích hợp. 

6.− Ánh sáng và sức mạnh được giữ lại, kết hợp với ánh sáng kép của phàm ngã 

(như chúng ta biết, ánh sáng này tập trung trên cõi trí) được nhìn thấy đang 

sinh ra một ánh sáng mạnh mẽ có thể hình dung được như là ngọn đèn pha chói 

lọi và mạnh mẽ. Nó phải được thấy giống như một quả cầu ánh sáng rực rỡ linh 

hoạt, nhưng chưa tỏa ra hay phóng chiếu ra ngoài. 

7.− Khi động tác hình dung này được xem như hoàn tất thỏa đáng, tiếp theo là 

thời gian tạm nghỉ, trong đó người tìm đạo tập trung mọi ý chí mà y đang có 

đàng sau ánh sáng được tạo ra bằng sự dung hợp của ba loại ánh sáng. Động tác 

này có liên quan đến giai đoạn mà Patanjali đã nói đến, đó là giai đoạn “thể trí 

được giữ ổn định trong ánh sáng”. Công dụng của ý chí này—ý chí linh 

hồn−phàm ngã—thì mãnh liệt, nhưng vào giai đoạn này thì yên tĩnh và không 

thu hút hay tỏa ra. 

8.− Kế tiếp là tiến trình mà ảo cảm cần xua tan và ngọn đèn pha của trí tuệ được 

mang vào sự giao tiếp lẫn nhau bằng mãnh lực của tư tưởng. Ảo cảm và tính 

chất của nó, ngọn đèn pha và sức mạnh của nó đều được nhận biết đúng theo 

bản chất của chúng, một hoặc nhiều hiệu quả được mang lại bằng mối liên hệ 

đó nên được xem xét cẩn thận. Không thực hiện điều này theo cách mà tiến trình 

trí tuệ, ánh sáng và sức mạnh sẽ làm mạnh thêm ảo cảm vốn đã mạnh sẵn. Cần 

phải thực hiện như thế nào mà vào lúc kết thúc tiến trình, ảo cảm sẽ bị suy yếu 

một cách đáng kể và sau rốt bị xua tan. Đây là một nhận thức quan trọng. 

9.− Sau khi đạt được sự định trí, sự nhận thức và mối liên hệ cần thiết, bấy giờ 

người tìm đạo (bằng tác động của ý chí và của trí tưởng tượng sáng tạo) chuyển 

hướng ngọn đèn pha và thấy được một chùm ánh sáng linh hoạt phóng ra và 

xuyên thủng ảo cảm. Y phải hình dung ra một chùm ánh sáng chói lọi rộng lớn, 

đang từ thể trí giác ngộ tuôn tràn lên cõi cảm dục. Y phải tin rằng việc xảy ra 

như thế. 

10.− Kế đó đến giai đoạn quan trọng và khó khăn của công việc, đó là người hành 

đạo gọi tên ảo cảm và nhìn thấy ảo cảm ở trong tiến trình tan rã. Y giúp vào tiến 

trình này bằng cách nói với sự nhất tâm và không phát thành lời: 

Sức mạnh của ánh sáng ngăn chận việc xuất hiện ảo cảm (đọc tên ảo cảm). 

Sức mạnh của ánh sáng làm vô hiệu tính chất của ảo cảm, không cho ảnh hưởng 

đến tôi. 
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Mãnh lực của ánh sáng hủy diệt sự sống ở sau ảo cảm. 

Thốt ra ba câu này, có nghĩa là tạo ra sự xác quyết về sức mạnh, về mục tiêu, và 

phải được thốt ra với sự nhất tâm an trụ, với thể trí được giữ ổn định và với một 

định hướng tích cực. 

11.− Lần nữa Thánh Ngữ được ngân lên với ý định tạo ra những gì mà ngôn từ 

huyền linh học gọi là “Tác Động Thâm Nhập”; bấy giờ ánh sáng được thấy hoàn 

tất ba việc: 

a. Tạo một tác động rõ rệt lên ảo cảm.  

b. Xâm nhập vào ảo cảm và bị nó thu hút. 

c. Từ từ xua tan ảo cảm; theo thời gian qua ảo cảm sẽ không bao giờ mạnh trở lại 

và sau rốt sẽ cùng biến mất.  

12.− Tiến trình này được nối tiếp bằng một tiến trình thu hồi, trong đó người 

tìm đạo một cách chủ tâm và cố ý thu hồi chùm ánh sáng, đồng thời tái định 

hướng chính mình vào cõi trí. 

Tôi muốn nói rằng ảo cảm không bao giờ bị xua tan ngay lập tức. Ảo cảm có 

nguồn gốc quá lâu đời. Nhưng kiên trì sử dụng công thức này sẽ làm suy yếu ảo 

cảm và nó sẽ từ từ và chắc chắn biến mất, con người sẽ tự do bước khỏi chướng 

ngại đặc biệt đó. Công thức này có vẻ khá dài, nhưng tôi đã cố ý phân nó ra thành 

chi tiết với đầy đủ ý nghĩa để người tìm đạo có thể hiểu được một cách rõ ràng 

những gì mà y định làm. Sau khi thực hành đúng và tuân theo một cách trung 

thực các điều kiện cần thiết, người tìm đạo sẽ tuân theo nó hầu như một cách tự 

động và tất cả những gì mà bấy giờ y cần sẽ là phương thức rút gọn theo nét phác 

họa vắn tắt sau đây: 

 

The process I am developing for you is one of rapid and effective dissipation 

and is based upon the acceptance of the hypothesis of light, upon the 

recognition of the fact that the astral plane has no true existence, upon a 

trained use of the creative imagination and upon the unquestioning following 

of instructions, individually and as a group.  

It is my intention to give you two formulas—one for the use of the individual 

and the other which groups can use as they contribute their united effort to the 

dissipation of glamor, either of group glamor or in relation to some aspect of the 

prevalent world glamor. Two things will be apparent to you:  

• First: that those participating in the eradication of glamor must be able to 

distinguish between glamor and the reality. These often closely resemble 

each other on a superficial examination. They must be in a position to 
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recognize that an emotional or astral condition constitutes a veil over the 

truth and is a distortion of the presentation or the appearance of the 

individual's or the group's expression of divinity. They must, therefore, be 

capable of vision, clear thinking, and prompt recognition as to what is [212] 

preventing the materializing of that vision and the accurate reception of the 

truth. They must also be able to distinguish between a major and a minor 

glamor. A minor glamor, a passing evanescent thought-form of an easily 

recognizable nature does not warrant the use of either of the formulas. Such 

a minor glamor would be a sense of self-pity in an individual or the 

glorification of some notable individual by an individual, a group or a 

nation. Time and common sense suffice to take care of such a situation. A 

major glamor in the world (prior to the war) was the emphasis put upon 

possessions and the belief that happiness was dependent upon things and 

upon material good and comfort.  

• Second: that the three stages of focusing, referred to above, constitute a 

preparatory process. These three stages must be somewhat developed 

before effective use of the formulas can be possible, and those intending to 

work at the task of ridding the world of glamor must subject themselves 

constantly to these phases in the art of polarization, if I might so call it. They 

must have an understanding of the apparatus of thought, of the creation of 

thought-forms, and of the nature of the thinker. They must be emotionally 

polarized, yet, in group work relatively free from astral control. This astral 

liberation must to a certain extent control the choice of those who are to 

work at major dissipations. In the case of the individual who is seeking to 

break up glamor in his individual life, he should be mentally polarized by 

decision and effort even if the emotional nature is for him in any one life the 

line of least resistance. Those working in group formation will have 

achieved a measure of mental focus but for the purposes of the work to be 

done they will focus themselves consciously and deliberately upon the 

emotional plane through [213] their control of their natures. Workers must 

therefore have practiced meditation, have reflected much upon the nature 

of thought and its uses, and must be aware of the light within.  

When these three stages are established as related activities, habits and 

automatic reactions, and when the intention is fixed and the ability to focus has 

become an almost instinctual reaction, then sound and effective work can be 

done; to this work must be added persistence and patience. It is not necessary, I 

might add, to have achieved perfection in the process before starting this work 

and service. Disciples and aspirants must cultivate the consciousness of 

cooperation and realization that in service such as is proposed, they are 

definitely participating in a hierarchical activity and are, therefore, in a 

position to render help even if they could not—alone and unaided—achieve the 

desired results. They can hasten the process by their combined help. The power 

of united effort upon the physical plane is being realized today on a large scale, 
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and the war effort in all countries has greatly hastened this realization. The 

power of unified emotion (often expressing itself in what is called mob 

psychology) is everywhere recognized and feared as well as exploited. The 

power of unified thought is little grasped as yet, and the power inherent in the 

light of many minds, rendering them effective instruments in world affairs, 

penetrating and dissipating glamor and proving creative upon the physical 

plane, will prove to be a part of the new modes of work which will be employed 

in the new age. For this, the Hierarchy has planned and worked and it is now 

prepared to test the effectiveness of that work by organizing a group or groups 

which will work upon the problem of glamor. 

You can see, consequently, that what I am outlining is relatively new. The faint 

impression of the coming [214] technique as far as the individual is concerned 

has been registered. Men and women everywhere are attempting to rid 

themselves of glamor by the power of clear thinking, stern discipline and 

common sense, and by a recording consciously of their relation to the whole—

which prompts them to eliminate out of their lives all that could hinder others 

or increase world deception through glamor. To this will be added (perhaps as 

an aspect of the new world religion now on its way towards externalizing) the 

realization that groups can successfully clear away the glamors which darken 

humanity's way to its goal, through the power of combined and projected 

thought. 

In order to make the first step towards united group activity along this line of 

service, I present a formula or group ritual which—if employed by those whose 

lives are relatively free from glamor, who are realists and who are recognized 

by the group as thus relatively free, and who are animated by good intent—will 

do much to bring to an end certain aspects of the world glamor. Their effort, 

combined with that of similar groups, will so weaken the power of these ancient 

glamors that the “Day of Clarification” will eventually come. 

First, however, let me briefly offer for the use of the individual aspirant a 

formula whereby he may aid in freeing himself from his particular glamor or 

glamors. I will tabulate the process, and the aspirant would do well to follow 

it as given, having in his mind no sense of time, and being willing to do this 

work regularly for months, and if necessary for years, until he has freed 

himself and the light breaks in on the astral plane through the medium of his 

astral body. I would suggest that no aspirant attempt to tackle the problem of 

glamor as a whole or seek to dissipate all the glamors to which he is 

susceptible. He is dealing with very ancient evil and with firmly established 

[215] habits of glamor. They are closely connected with aspects of his daily 

living, with his sex life or with his ambitions, with his relations to other people, 

with his pet ideals and ideas, his dreams and visions. He should choose the 
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glamor that is the most apparent and the most hindering at any given time (and 

there is always one) and for its dissipation he should work conscientiously, if 

he would lay the foundations for effective service in the dissipation of world 

  



163 | P a g e  

 

Formula for the Dissipation of Glamor 

(For the Individual)  

I. Preparatory Stages  

1. Recognition of the glamor to be dissipated. This involves:  

a. A willingness to cooperate with the soul in physical, astral and mental 

ways in order to aid in the more technical work. Ponder on the 

implications in this sentence.  

b. A recognition of the ways in which this glamor affects the daily life 

and all relationships.  

 

2. The three stages of focusing outlined (pp. 208-210) must be undertaken.  

a. The stage of focusing the light of the mind and the light of matter in the 

mental vehicle. This is done by a process of lifting up and of blending 

and fusion, and to do this the activity of the creative imagination is 

employed.  

b. The stage of meditation which in time brings about the fusion of the 

light of matter, the light of the mind and the light of the soul upon the 

mental plane. [216]  

c. The stage in which these three lights are realized to be one unified light—

a searchlight, ready to be turned in the needed direction.  

 

3. The recognition of two aspects of preparedness:  

a. Alignment of the personality, so that the three aspects of the lower 

nature are seen as constituting one functioning personality.  

b. An act of integration in which the personality and the soul are seen also 

as a unit. This is done through the dedication of the personality to the 

soul and its acceptance by the soul.  

These two lines of thinking produce a field of magnetic thought and 

realization in which all the work is done. 

4. A pause in which the whole man braces himself for the work to be done. 

From a profound preoccupation with the stage of soul contact and initial 

preparation he now focuses his attentive mind upon the glamor to be 

eradicated. This does not involve a consciousness of the glamor and its why 

and wherefore. It means a turning of the attention of the integrated soul-

personality to the astral plane and the particular glamor; the attention is not 

turned to the astral body of the aspirant, seeking to do the work. This is a 
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statement of major importance because in destroying the peculiar type of 

glamor with which he is concerned, the aspirant or disciple begins to 

destroy his share in it—that in him which gives him contact with the 

glamor—and at the same time he is preparing himself for group service 

along the same line. This will not prove an easy task. [217]  

II. The Technique or Formula  

5. By an act of the creative imagination the worker endeavors to see and hear 

the soul—the source of light and power in the three worlds—breathing out 

the OM into the mind of the attentive waiting personality. There the light 

and power of the soul is retained and held by the positive personality, for a 

negative attitude is not desirable.  

6. The retained light and power, combined with the dual light of the 

personality (focused as we know on the mental plane) is seen generating an 

intense light which can be visualized as a searchlight of great brilliance and 

strength. It must be seen as a sphere of vivid brilliant light but not yet 

radiating out or projecting outwards.  

7. When this act of visualization is deemed to be satisfactorily accomplished, a 

pause then ensues wherein the aspirant focuses all the will he has behind 

the light thus created by the fusion of the three lights. This refers to the stage 

spoken of by Patanjali as that of the “mind held steady in the light.” This use 

of the will—soul-personality will—is dynamic but at this stage quiescent 

and not magnetic or radiatory.  

8. Next follows a process wherein the glamor to be dissipated and the 

searchlight of the mind are brought into relationship by the power of 

thought. The glamor and its quality and the searchlight and its power are 

recognized to be as they are, and the effect or effects to be brought about 

by that relationship are carefully thought out. This must not be done in 

such a way that the mind process, light [218] and power will strengthen the 

already powerful glamor. It must be done in such a way that at the close of 

the process the glamor will be appreciably weakened and eventually 

dissipated. This is an important realization.  

9. Having, as far as possible, achieved the needed concentration, realization 

and relationship, the aspirant then (by an act of the will and of the creative 

imagination) turns on the searchlight and sees a vivid beam of light 

stream forth and pierce the glamor. He must visualize a broad brilliant 

beam, pouring forth from the illumined mind on to the astral plane. He 

must believe that this is so.  
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10. Then comes an important and difficult phase of the work in which the 

worker names the glamor and sees it in process of dissipation. He aids the 

process by saying with tension and inaudibly:  

“The power of the light prevents the appearance of the glamor (Naming it). 

The power of the light negates the quality of the glamor from affecting me. 

The power of the light destroys the life behind the glamor.” 

The saying of these three sentences constitutes an affirmation of power 

and of purpose and must be enunciated at a point of tension, with the 

mind held in steadiness and with a positive orientation. 

11. Again the Sacred Word is sounded with intent to produce what in occult 

parlance is called an “Act of Penetration”; the light is then seen 

accomplishing three things: [219]  

a. Making a definite impact upon the glamor.  

b. Penetrating the glamor and being absorbed by it.  

c. Dissipating it slowly; as time elapses the glamor will never again be so 

powerful and will eventually disappear altogether.  

12. This is followed by a process of withdrawing wherein the aspirant 

consciously and deliberately withdraws the beam of light and reorients 

himself upon the mental plane.  

I would point out that glamor is never immediately dissipated. It is of too 

ancient an origin. But a persistent use of this formula will weaken the glamor 

and slowly and inevitably it will vanish and the man will walk free from that 

particular hindrance. This may seem like a very long formula but I have 

purposely detailed it in as full a manner as possible so that the aspirant may 

clearly apprehend what he is intended to do. After due practice and a faithful 

following of the required conditions, the aspirant will follow it well-nigh 

automatically and all that he will then need will be the formula reduced to the 

following brief outline: 
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Ôn lại 3 giai đoạn tập trung ánh sáng  

Chúng ta vừa nghiên cứu xong ba giai đoạn của sự tập trung—nỗ lực tập trung 

ánh sáng trí tuệ và vật chất vào thể trí, sau đó là giai đoạn thứ hai của quá trình 

tập trung được tạo ra thông qua nỗ lực thiền định, và chúng ta đã thảo luận về 

loại tham thiền phải thực hiện trong giai đoạn thứ ba, trong đó ánh sáng của vật 

chất, ánh sáng của trí tuệ và ánh sáng của linh hồn được pha trộn một cách có ý 

thức, hợp nhất và tập trung, và có thể được sử dụng như một chùm ánh sáng 

làm phân tán ảo cảm. Khởi đầu, chúng ta chỉ cần nhận ra những gì chúng ta 

đang giải quyết, và việc nhận ra những bức màn che giấu thực tại khác với việc 

có thể làm điều gì đó về nó, nhưng việc nhận biết phải đến trước. Quan sát bản 

thân rõ ràng, lương tri và một chút khiêm tốn là những gì sẽ thúc đẩy sự hiện 

diện của điểm sáng nhỏ giúp chúng ta nhận ra và sẽ thiết lập cho chúng ta một 

loại công việc tích cực. 

[1] Tiến trình mà tôi đang triển khai cho bạn là tiến trình xua tan ảo cảm một 

cách hiệu quả và nhanh chóng, [2] đặt nền tảng trên việc chấp nhận giả thuyết 

về ánh sáng, [3] trên việc nhận biết sự thật rằng cõi cảm dục không thực sự hiện 

hữu, [4] trên việc sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo đã được huấn luyện, [5] và trên 

việc tuân theo không đắn đo các giáo huấn về mặt cá nhân cũng như tập thể. 

1. Cái hay của điều này là một khi chúng ta thực sự biết những gì chúng ta đang 

làm, chúng ta có thể thực hành theo cách thức rút gọn một cách tương đối hiệu 

quả, giống như trong thiền tam giác, bạn có thể thực hiện theo cùng cách đó. 

Chúng ta không cần phải tham thiền kéo dài và có thể đạt hiệu quả trong thời 

gian ngắn 

2. Thực sự toàn bộ vũ trụ là ánh sáng ở nhiều mức độ ngưng tụ khác nhau, do đó 

Ngài nói phương pháp này đặt nền tảng trên giả thuyết về ánh sáng. Chúng ta 

đang làm việc trong ánh sáng, chúng ta là những người hoạt động với ánh sáng, 

những người mang ánh sáng, và chúng ta đang làm việc với chất liệu vốn là ánh 

sáng. Tất nhiên, chúng ta không thể làm việc với những loại ánh sáng cao siêu 

nhất vì chúng vượt ra ngoài chúng ta và thuộc về vũ trụ. Nhưng chúng ta có thể 

làm việc với ánh sáng tế vi hơn, mạnh mẽ hơn, mặc khải hơn loại ánh sáng mà 

chúng ta thường thấy—những ảo tưởng của thể vật lý dày đặc của Hành Tinh 

Thượng đế, những gì trong 18 cõi giới phụ thấp. Ở đó có một loại ánh sáng, 

nhưng chúng ta sẽ làm việc với một dạng ánh sáng còn cao hơn thế. 

3. Tất cả các hình thể mà chúng ta tạo ra từ chất liệu của cấp độ tự nhiên đó là 

không thực, chúng chỉ là những màn che và là những sáng tạo của những ai còn 

ham muốn và suy nghĩ. Như tôi đã nói trước đây, từ quyển sách Hóa học huyền 
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bí, chúng ta học được rằng không thể có sự gián đoạn giữa cõi dĩ thái và cõi trí 

tuệ, phải có một dạng vật chất ở đó. Nhưng những sáng tạo trong lĩnh vực vật 

chất ở đó phần lớn được xem là những ảo cảm. Bản thân các sáng tạo đó không 

phải thực tại, và những con người lầm lạc dưới tác động của một tâm thức hạn 

chế và ham muốn hạn chế đã tạo ra các hình thể cảm dục này. Do đó, như Chân 

sư DK nói, cõi cảm dục không có sự tồn tại thực sự, mặc dù sự tồn tại của vật 

chất của cõi cảm dục là thật. 

Chúng ta phải nghĩ rằng vật chất của cõi cảm dục là thật, nhưng sự chỉnh hợp 

được thiết lập là giữa linh hồn, trí tuệ và bộ óc, bỏ qua cõi cảm dục—hoặc ít nhất 

là không xem xét nó. Linh hồn – thể trí – bộ óc là sự liên kết chúng ta phải thiết 

lập. 

4.  Ở đây không chỉ là trí tưởng tượng tích cực, mà chúng ta để nó được dẫn dắt 

bởi ý chí và trí tuệ có chủ đích 

5. Đôi khi chúng ta cho rằng chúng ta có thể làm theo cách của riêng mình, 

nhưng một khi Chân sư đã gợi ý về những gì cần làm, ắt đã sự minh triết trong 

đó. 

Ánh sáng là tâm thức chạm vào điều bí ẩn và tiết lộ nó—cái bị che dấu được 

mang ra ánh sáng. Toàn bộ vấn đề về ánh sáng thực sự sâu sắc và chúng ta 

không cần phải đi sâu vào triết lý đó ngay bây giờ. Chúng ta chỉ đơn giản mang 

một số điều nhất định ra ánh sáng, sử dụng ánh sáng tế vi hơn, và do đó tạo ra 

một thế giới trong đó sự mặc khải đến với tâm thức nhiều hơn so với hiện tại. 

 [6] Tôi có ý định đưa ra cho bạn hai công thức, [7] —một dùng cho cá nhân và một 

dùng cho các nhóm khi các nhóm đóng góp nỗ lực hợp nhất của họ vào việc xua 

tan ảo cảm—[8] ảo cảm của nhóm[9] hoặc có liên quan với một khía cạnh ảo cảm 

thế gian hiện có nào đó. 

6. Chúng ta đã quen với 2 công thức đó. 

7. Xua tan ảo cảm là những gì chúng ta đang cố gắng làm 

8. Ảo cảm nhóm là ảo cảm của quốc gia và thế giới, 

9. Tất nhiên, trong nhân loại của chúng ta hiện nay có những kẻ đánh bom, và 

thế giới tràn ngập những con người đó vào thời điểm này. Chúng ta có khuynh 

hướng đó trong thái dương hệ này, thái dương hệ chủ yếu theo đường hướng 

cung hai-bốn-sáu, và mặc dù có rất nhiều cung cứng được liên kết với Hành Tinh 

Thượng đế của chúng ta, Ngài có linh hồn cung 2 và đang ở trong những gì mà 

Chân sư DK gọi là Ảo Cảm Vũ Trụ Của Phàm Ngã, điều mà có lẽ chúng ta không 

thể hiểu được. 
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[10] Đối với bạn, hai điều sẽ trở nên rõ ràng: 

[11] Thứ nhất: Những ai đang tham gia vào việc xua tan ảo cảm phải có khả 

năng phân biệt giữa ảo cảm với thực tại.  

10. Tôi cho rằng đây là hai điểm chính. 

11. Rõ ràng điều này không đơn giản. Khi xem xét hời hợt, hai điều này thường 

rất giống với nhau. Do đó, có rất nhiều người tự cho mình là đang chuyển kênh 

cho các Chân sư từ cõi cảm dục, và họ tin chắc rằng họ đang làm việc với thực tại, 

trong  khi thực tế đó chỉ đơn giản là một sự giả mạo, bạn có thể gọi là một sự giả 

mạo khoác lác, và như Chân sư DK đã nói về trường hợp này, “những lời ngợi 

khen vô vị, tầm thường”, chúng tâng bốc người tiếp xúc với chúng. 

 [12] Khi xem xét bề ngoài, hai điều này thường rất giống nhau. Họ phải nhận biết 

rằng một trạng thái tình cảm tạo thành bức màn phủ lên chân lý, làm lệch lạc 

việc đưa ra chân lý hoặc làm lệch lạc sự biểu lộ thiên tính của cá nhân hoặc của 

nhóm. 

12. Vâng, đôi khi chúng ta cảm thấy rất xúc động và điều này có tính thanh tẩy 

theo một cách nào đó, nhưng đó không nhất thiết là sự mặc khải của một chân 

lý sâu sắc hơn, và có “sự lệch lạc việc đưa ra chân lý hoặc làm lệch lạc sự biểu lộ 

thiên tính của cá nhân hoặc của nhóm”. Vì vậy, bức màn che cảm dục này phần 

lớn do chính chúng ta tạo ra, hay được tạo bởi lực lượng đối lập để kìm hãm nhân 

loại. Nó che phủ chúng ta, che giấu chân lý sâu sắc hơn khỏi chúng ta, và chúng 

ta phải làm nó tan biến và bong bóng ảo cảm phải vở. Do đó, những người này, 

 [13] Họ phải có khả năng nhìn xa trông rộng, suy tư sáng suốt, [14] và nhận thức 

nhạy bén về những gì đang ngăn chận việc hiện thực hoá tầm nhìn và tiếp nhận 

chân lý một cách trung thực. 

13. Chẳng hạn như chúng ta cố gắng để làm, và tất cả những điều này diễn ra tại 

luân xa Ajna, đúng không? 

14. Có rất nhiều năng lượng của Nhân Mã ở đây, những năng lượng hoạt động ở 

lần điểm đạo thứ nhất và thứ hai, và những cung truyền dẫn qua Nhân Mã là 

cung 4, 5, và 6, chủ yếu là cung 6, nhưng cung 5 cũng hiện diện ở đó. Do đó, Luân 

xa Ajna, việc khám phá chân lý, dấu hiệu Thiên Bình, sao Kim với cung 5 hoạt 

động ở đây tại luân xa Ajna. Tất cả những điều này sẽ trở nên hiệu quả khi chúng 

ta thực hiện loại nhiệm vụ này. Chúng ta phải có khả năng nhìn rõ ràng, không 

thiên vị, không bị ảnh hưởng bởi những gì chúng ta muốn nhìn thấy, nhưng nhìn 
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thấy mọi thứ như chúng là, và đó là những gì mà nhà tâm lý học Roberto Aggioli 

đã khuyên. Bạn quan sát chính mình như thể đó là một thí nghiệm khoa học và bạn 

không quan tâm đến những gì bạn muốn thấy. Bạn vừa là đối tượng vừa là người 

quan sát cùng lúc, chỉ cần thấy những gì bạn thấy và đừng lo lắng về những gì 

bạn muốn, tách rời bản thân bạn khỏi những gì bạn muốn và thấy mọi thứ như 

chúng là. 

Việc nhận thức nhạy bén những gì đang ngăn cản sự hiện thực hoá tầm nhìn 

thiêng liêng cao hơn là tài sản của tất cả chúng ta ở cấp độ linh hồn, và thậm chí 

còn hơn thế ở cấp độ Chân thần. 

[15] Họ cũng phải có khả năng phân biệt giữa ảo cảm lớn và nhỏ [16]. Một ảo cảm 

nhỏ, một hình tư tưởng chóng tàn, thoáng qua, có bản chất dễ nhận biết, 

không cần dùng đến một trong hai công thức. Một ảo cảm nhỏ như cảm giác 

than thân trách phận của một cá nhân, [17] hoặc là việc ca ngợi một cá nhân nổi 

bật bởi một người, một nhóm hoặc một quốc gia. 

15. Điều sau đây thật thú vị. 

16. Ảo cảm nhỏ là những hình tướng của ham muốn có một bản chất dễ nhận 

biết, ví dụ như một làn sóng cảm xúc than thân trách phận. Tất cả chúng ta 

thỉnh thoảng đều nhận được những cảm xúc đó, 

17. Một ảo cảm khác là dạng sùng bái anh hùng trong hình thức tôn sùng nhất 

định đối với một nhà lãnh đạo. Đức đã từng bị cuốn vào ảo cảm lớn này. Tôi nghĩ 

rằng nó đã trở thành một ảo cảm lớn thay vì một ảo cảm nhỏ vì nước Đức có 

phàm ngã Song Ngư, rất dễ bị ấn tượng bởi những mãnh lực cảm dục này. Do đó, 

họ đi tìm kiếm một Fuhrer (lãnh tụ), và tôi nghĩ một ảo cảm nhỏ ở cá nhân đã trở 

thành một ảo cảm lớn của quốc gia. Dù sao, Ngài nói rằng thời gian và lương tri 

đủ để xử lý vấn đề. Vì vậy, chúng ta sẽ không khắc phục ảo cảm này trong thời 

gian ngắn, nhưng chúng ta cần có lương tri (common sense)—giác quan tổng 

hợp tất cả năm giác quan và khả năng suy nghĩ thực tế. Lương tri được cai quản 

rất nhiều hoặc kết nối với cung 5, mặc dù đó là giác quan thứ sáu, không phải 

một giác quan thông thường. Có giác quan thứ sáu và thứ bảy, giác quan thứ bảy 

là giác quan bí truyền, còn giác quan thống tổng hợp chung của tất cả các giác 

quan là giác quan thứ sáu, ít nhất là trong giáo lý này. 

 [18] Một ảo cảm chính trên thế giới (trước chiến tranh) là nhấn mạnh vào tài sản, 

tin tưởng rằng hạnh phúc tùy thuộc vào đồ đạc, của cải vật chất và sự tiện nghi. 

a. Khi nói trước “chiến tranh”, tôi nghĩ Ngài đang nói về Thế Chiến Thứ Nhất. 

b. Tài sản vật chất là những cái không thực, và Đức Phật cũng nói thế.  
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c. Một trong những cái đầu của Thuỷ quái Hydra là cái đầu của sự tiện nghi, như 

thể con người có được một sự trấn an nào đó có thể bởi sự bất động của các vật 

thể vật chất, trong khi ở thế giới bên trong, mọi thứ rất linh động và con người 

có thể cảm thấy bất an hơn khi có sự hiện diện của một chuyển động như vậy. 

d. Dù sao, Chân sư DK nói với chúng ta rằng điều này [ảo cảm này] đã phần nào 

bị phá vỡ trong Thế chiến, nhưng tất nhiên có nhiều người đang nổi lên và nó sẽ 

vẫn là một sự ảo cảm lớn đối với họ. 

Những gì nói ở trên là về điều thứ nhất và nó không dễ dàng chút nào. Đôi khi 

chúng ta cần sự giúp đỡ của ai khác để làm điều đó khi họ chỉ cho chúng ta mọi 

thứ.  

Điều thứ hai, là ba giai đoạn tập trung đã đề cập ở trên. Tôi bắt đầu với những 

thứ này: ánh sáng của vật chất, rồi tham thiền, và rồi loại ba ánh sáng, bởi vì bạn 

không thể đạt đến ánh sáng linh hồn cao hơn nếu không qua tham thiền. 

Bạn có thể bắt đầu một cách hiệu quả với ánh sáng của vật chất trong trí và định 

hướng về linh hồn, nhưng khi bạn bắt đầu tham thiền, bạn trở nên hướng về 

linh hồn. Sau đó, bạn có thể mang ánh sáng cao cả hơn vào và ba loại ánh sáng 

kết hợp lại nhau. 

[19] Ba giai đoạn tập trung nói ở trên hợp thành giai đoạn chuẩn bị. Cả ba giai 

đoạn này phải được phát triển ở mức độ nào đó trước khi có thể sử dụng các công 

thức một cách có hiệu quả. 

19. Do đó, chúng ta phải phát triển sự tập trung mãnh lực này, 

[20] Những ai có ý định hoạt động với nhiệm vụ xua tan thế giới ảo cảm phải 

thường xuyên tự đặt mình vào các giai đoạn này bằng thuật an trụ, nếu tôi có 

thể gọi như thế. 

20. Và điều sau đây rất quan trọng. Với sự phân cực, bạn đặt sự chú ý của bạn 

vào một cấp độ nhất định. Bạn phải có khả năng đặt sự chú ý của bạn vào bất kỳ 

cấp độ nào trong phàm ngã, trong phạm vi vật chất, trong lãnh vực trí tuệ, và 

sau này là trong lãnh vực linh hồn. 

Phân cực, thâm nhập, ngưng tụ, và đó là ba chữ “P”. Chúng ta phải thâm nhập 

và cố định tâm thức của chúng ta, và sau đó gần như ngay lập tức sự ngưng tụ 

từ cõi giới mà chúng ta đã phân cực sẽ xảy ra. 

[21] Họ phải hiểu biết về bộ máy tư tưởng, về việc tạo ra các hình tư tưởng và về 

bản chất của nhà tư tưởng. 
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21. Điều này xuất hiện trong 15 Qui Luật của Chánh Thuật (White Magic), nhà 

tư tưởng và phương tiện của tư tưởng là một, và chúng ta phải thật phân biện ở 

đây, rất cẩn thận, 

[22] Họ phải phân cực ở thể cảm xúc, thế nhưng, trong công việc nhóm, họ tương 

đối thoát khỏi sự kiềm chế của cảm xúc 

22. Nói cách khác, chúng ta phải có “phương tiện thuận lợi” để làm việc với cõi 

cảm dục. Nhưng để có phương tiện thuận lợi đó không có nghĩa là bạn nhất thiết 

phải lệ thuộc vào cõi cảm dục, hoặc thực sự có một sự không “tập trung trí tuệ” 

và phân cực trí tuệ. Phải có sự phân cực cảm xúc, thế nhưng trong làm việc 

nhóm, chúng ta không chịu sự kiểm soát của cảm dục, và hy vọng trong cuộc 

sống cá nhân cũng vậy. 

[23] Việc tự do thoát khỏi sự kiểm soát cảm xúc này trong mức độ nào đó quyết 

định sự chọn lựa những ai hoạt động trong việc xua tan ảo cảm chính yếu 

23. a. Vâng, việc tự do thoát khỏi sự kiểm soát cảm xúc này thực sự xảy ra hoàn 

toàn hơn ở lần điểm đạo thứ hai, nhưng chúng ta có thể làm việc với tất cả những 

điều này trước thời điểm đó. 

b. Không chỉ là xua tan những ảo cảm nhỏ, mà là những ảo cảm lớn thực sự gây 

khó khăn cho thế giới, và từ những học viên của trường Arcane và những học 

viên mà Ngài biết và được Alice Bailey tiếp xúc theo lời khuyên của Ngài, Chân 

sư DK phải chọn ra những học viên nào thuộc về nhóm nào, và như tôi đã nói 

trước đây, có rất nhiều học viên Cung 6 mà Ngài lựa chọn để làm việc trong 

nhóm này. Những người trong nhóm Viễn Cảm bao gồm phần lớn là những 

người sáng lập trường Arcane và những người rất thân cận với bà Alice Bailey, 

và là những đệ tử có nhiều kinh nghiệm hơn. 

c. Do đó, điều này quyết định sự lựa chọn những ai sẽ làm việc trong nhóm xua 

tan ảo cảm lớn. Và hiện nay, theo một cách nào đó, ngay cả chúng ta cũng đang 

bắt đầu làm công việc xua tan một ảo cảm lớn, ảo cảm của thù hận và chia rẻ, mà 

chúng ta thấy ngay trên thế giới ngày nay. 

 [24] Trong trường hợp một người đang tìm cách xua tan ảo cảm trong đời sống 

cá nhân mình, y nên phân cực trí tuệ bằng quyết tâm và nỗ lực dầu bản chất tình 

cảm là con đường ít trở ngại nhất đối với y trong kiếp sống nào đó. 

24. Điều này không có nghĩa là y đã đạt được phân cực trí tuệ, chúng ta hãy ghi 

nhớ điều này. Y phân cực trí tuệ bằng quyết tâm và nỗ lực có nghĩa là bằng quyết 
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tâm và nỗ lực, y xác định như vậy. Y sẵn sàng để được như vậy và đang nỗ lực để 

đạt được điều này, và tôi sẽ cho bạn thấy khi nào con người đạt được phân cực 

trí tuệ. 

Nếu chúng ta đi đến trang 600 của quyển Các Cung và Điểm đạo, chúng ta thấy 

đoạn văn rất quan trọng sau đây: 

Trong tiến trình giữa cuộc điểm đạo thứ hai và thứ ba, điểm đạo đồ phải 

tranh đấu với ảo tưởng chính xác theo cùng một ý nghĩa như trước đó y 

đã phải chiến đấu với ảo cảm. Xét cho cùng, ảo tưởng là sự kiểm soát các 

tiến trình trí tuệ bởi các hình tư tưởng lớn và đồ sộ; sự xung đột này tồn 

tại từ thời điểm mà đệ tử đã đạt được sự phân cực trí tuệ (tại một điểm ở 

giữa cuộc điểm đạo thứ hai và thứ ba) cho đến khi y đứng trước Đấng 

Điểm Đạo, ở cuộc Điểm Đạo thứ sáu, cuộc Điểm Đạo Quyết Định, khi ảo 

tưởng cuối cùng biến mất. Do đó, bạn sẽ cảm nhận và bình luận rằng các 

Chân Sư còn lệ thuộc vào ảo tưởng.  

Khi chúng ta từ chối để thực sự tự suy nghĩ và không thể độc lập với những gì 

mọi người nghĩ, chúng ta phải chịu ảo tưởng. 

Sự xung đột này tồn tại từ thời điểm mà đệ tử đã đạt được sự phân cực trí 

tuệ (tại một điểm ở giữa cuộc điểm đạo thứ hai và thứ ba) cho đến khi y 

đứng trước Đấng Điểm Đạo ở cuộc Điểm Đạo thứ sáu, 

Và ở chỗ khác, Ngài thậm chí còn nói với chúng ta rằng, trong một ý nghĩa rộng 

lớn hơn, chúng ta không thoát khỏi những ảo tưởng của cõi vật lý vũ trụ cho đến 

khi chúng ta được điểm đạo lần thứ chín. Nhưng, ít nhất chúng ta là những Chân 

thần trong tâm thức vào thời điểm chúng ta đạt đến lần Điểm Đạo Quyết Định 

thứ nhì—cuộc điểm đạo thứ sáu. Do đó, chúng ta có được sự phân cực trí tuệ 

thực sự xảy ra ở điểm giữa giữa lần điểm đạo thứ 2 và thứ 3, và điều này sẽ 

quen thuộc với bạn khi ba cám dỗ trên sa mạc mà bạn phải vượt qua: thế giới, 

xác thịt và ma quỷ. Sau đó bạn có thể tự do thực hiện con đường điểm đạo Sirius 

và nhận cuộc điểm đạo đầu tiên thực sự, hay là cuộc điểm đạo thứ ba. 

Nhưng chỉ khi đó ta mới có sự phân cực trí tuệ để cho thượng trí trở thành một 

phương diện hiện thực rõ ràng trong quá trình suy nghĩ của hạ trí, và tôi nghĩ 

đây là những gì mà Ngài muốn nói về sự phân cực trí tuệ. 

Và cho đến khi chúng ta loại bỏ những vấn đề về xác thịt, ma quỷ, thế gian, điều 

đó không thể xảy ra. Vì vậy, bạn hãy ghi nhớ điều này khi Ngài nói ở đây về việc 

phân cực trí tuệ bởi quyết tâm và nỗ lực, ngay cả mặc dù đó không phải là sự 

phân cực trí tuệ thực sự.  
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 [25] Những ai đang hoạt động trong hình thức nhóm đã đạt được khả năng tập 

trung trí tuệ, 

25. Có khá nhiều sự khác biệt giữa những gì mà tôi gọi là sự “tập trung trí tuệ” 

và “phân cực trí tuệ”, và hãy chú ý cách Ngài nói về nó—một phần nào đó của sự 

tập trung trí tuệ, chứ không phải đạt được toàn bộ. Nhưng đồng thời, chúng ta 

không thể hoàn toàn cắt đứt khỏi cõi cảm dục như các chân ngã đến từ Vulcan, 

hoặc có thể từ Sao Thủy—những chân ngã không có sự phát triển của cánh hoa 

thứ hai. Họ không có tình yêu khuấy động, chuyển động tình yêu trong Hoa Sen 

Chân Ngã, và họ phải phát triển điều đó. Do đó, họ sẽ không tham gia vào quá 

trình này mặc dù họ có một thể trí bén nhất và có thể làm việc thành công theo 

những đường lối trí tuệ. Họ không thích hợp cho việc làm tiêu tan ảo cảm vì họ 

chỉ đang học cách mang những rung động của cánh hoa thứ hai và, tôi muốn 

nói, thậm chí rung động cánh hoa thứ năm vào hệ thống của họ. Dù sao, tập 

trung trí tuệ không giống với phân cực trí tuệ. 

 [26] nhưng đối với các mục tiêu của công việc cần làm, họ sẽ tự tập trung một 

cách có chủ tâm và thận trọng vào cõi tình cảm qua sự kiểm soát bản chất của 

họ. 

26. Đó là những gì chúng ta đang làm. Chúng ta đang cố gắng làm điều đó mặc 

dù chúng ta không để nó kiểm soát chúng ta. 

Nói cách khác, chúng ta sẽ hướng các thể của phàm ngã đến bất kỳ cấp độ tâm 

thức nào mà chúng ta quyết định. Vì vậy, khi điều đó xảy đến trí chúng ta, chúng 

ta có thể hướng nó vào cõi cảm dục và chúng ta trở nên ‘en rapport’ với cõi cảm 

dục, 

 [27] Do đó, người hành đạo phải thực hành việc thiền định, phải quán tưởng 

nhiều về bản chất của tư tưởng cùng công dụng của nó, và phải biết được ánh 

sáng nội tâm. 

27. a. Người hành đạo là chính là chúng ta. 

b. Những yêu cầu này khá mạnh mẽ! Chúng ta đã thực hành tham thiền và 

chúng ta tiếp tục làm như vậy. Chúng ta đang tập tư duy khi chúng ta học trong 

các trường nội môn khác nhau. Chúng ta hướng sự chú ý của chúng ta đến 

những gì liên quan đến cách chúng ta sử dụng trí của chúng ta, tư tưởng là gì và 

bản chất của nó. Dần dần, chúng ta nhận thức được ánh sáng bên trong được 

thắp lên khi ánh sáng của Linh hồn, ánh sáng của trí tuệ và ánh sáng của bộ não 

trở nên hoà nhập vào nhau. 
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Bây giờ, chúng ta hãy xem còn những gì khác nữa? 

[28] Khi ba giai đoạn này được thiết lập như các hoạt động có liên kết, các tập quán 

và các phản ứng tự động, 

28. Đó là khả năng tập trung ba ánh sáng và tham thiền, và 

 [29] và khi chí hướng trở nên vững vàng, khả năng tập trung đã trở thành một 

phản ứng gần như theo bản năng 

29. Đây thực sự không phải ý chí, mà là ý định cố kết, và đó là một bước trên con 

đường, và đó là những gì mà chúng ta, thành viên của Đoàn Người Mới Phụng 

Sự Thế Gian, phải có. 

Bản năng, đó là bản chất tự động, bản chất thứ hai của chúng ta. 

 [30] Bấy giờ công việc có hiệu quả và tốt lành mới có thể thực hiện được; thêm 

vào đó, cần phải có thêm tính kiên nhẫn và sự kiên trì. 

30. Áp dụng một cách nhịp nhàng theo thời gian, và đó là những gì chúng ta 

đang cố gắng thực hiện. 

[31] Tôi có thể nói thêm là không nhất thiết phải đạt được sự hoàn thiện trong 

tiến trình trước khi bắt đầu công tác phụng sự này. 

31. Chúng ta nên nhắc nhở bản thân về điều đó, nếu không, chúng ta sẽ luôn tự 

dằn xé mình vì chúng ta không đáp ứng được kỳ vọng của chính mình. 

 [32] Các đệ tử và người tìm đạo phải vun trồng ý thức hợp tác và sự hiểu biết rằng 

trong việc phụng sự như đã được đề ra, họ chắc chắn đang tham gia vào hoạt 

động của Thánh Đoàn, và do đó, đang ở vào vị thế trợ giúp dù họ không thể—

nếu đơn độc và không được giúp đỡ—đạt được kết quả mong đợi.  

32. Họ chắc chắn đang tham gia vào một hoạt động của Thánh đoàn vì Thánh 

đoàn thực hiện điều này, Thánh đoàn có liên quan đến việc làm tiêu tan ảo cảm 

thế giới, và một số Chân sư trên Con Đường Thứ Hai—Con đường hoạt động từ 

tính. Các Chân thần cung năm của chúng ta làm việc trên cõi cảm dục vũ trụ và 

các Ngài đang làm việc theo cách mà các Ngài đang chữa lành và thanh tẩy cõi 

cảm dục của chúng ta. Nói cách khác, công việc với ảo cảm tiến hành từ cấp độ 

rất cao, ngay cả trên cõi giới vũ trụ. Do đó, chúng ta đang tham gia vào một hoạt 

động của Thánh đoàn ở mức độ rất thấp của nó. Nhưng chúng ta đang được củng 
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cố bởi công việc nội tại của những Đấng Cao Cả hơn chúng ta nhiều. Vì vậy, 

chúng ta đang tham gia vào một hoạt động Thánh đoàn và đang “ở một vị trí để 

giúp đỡ”. Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể giúp vào công việc này. 

Tôi nhớ một câu nói trong Agni Yoga, Chân sư Morya nói rằng, vâng, chúng tôi 

bước vào trận chiến với lực lượng đối nghịch, và các thành viên của Thánh Đoàn 

sử dụng, chộp lấy (grab) các khía cạnh hào quang của bạn và ném nó vào kẻ thù. 

Đó là ấn tượng của Cung 1, nhưng ý tưởng là nếu không có các Ngài phía sau 

chúng ta điều khiển năng lượng mà chúng ta hy sinh để được sử dụng, sẽ không 

có thành công. Vì thế, đây là một trận chiến hợp tác với các Ngài để đối đầu với 

các thế lực cản trở, các lực lượng lừa dối, các lực lượng che giấu, những mãnh lực 

che đậy thực tại, và Thánh đoàn đang hợp tác với chúng ta cũng như chúng ta 

đang hợp tác với các Ngài. 

Do đó, chúng ta có thể tự tin mặc dù chúng ta không hoàn hảo. 

 [33] Họ có thể thúc đẩy tiến trình bằng sự trợ giúp được kết hợp của họ. Ngày nay, 

sức mạnh của nỗ lực hợp nhất trên cõi trần đang được nhận biết ở một tầm mức 

rộng lớn, và nỗ lực chiến tranh trong mọi quốc gia đã thúc đẩy mạnh mẽ việc 

nhận biết này. 

33. Đó là sự hợp tác vật lý ở ba cấp độ  

 [34] Sức mạnh của tình cảm hợp nhất (thường tự biểu hiện trong những gì được 

gọi là tâm lý quần chúng) đã được nhận biết, và sợ hãi cũng được khai thác ở 

khắp nơi. 

34. Ở đây Ngài nói rằng chúng ta phải thực sự vun bồi dư luận quần chúng đúng 

đắn. Điều này có liên quan đến cõi cảm dục, có liên quan đến kama-mana, và nó 

có thể được sử dụng cho mục đích tốt lành hoặc cho chữa lành. Và đây chính là 

vấn đề và là điều mà chúng ta đang cố gắng làm. 

 [35] Cho đến nay, sức mạnh của tư tưởng hợp nhất ít được hiểu rõ, và mãnh lực 

có sẵn trong ánh sáng của thể trí—cái làm cho chúng trở thành khí cụ hiệu quả 

trong các sự việc thế gian, thấu nhập và xua tan ảo cảm, chứng tỏ năng lực sáng 

tạo trên cõi trần—sẽ thể hiện là một phần của các cách thức làm việc mới được 

sử dụng trong kỷ nguyên mới. 

34. Do đó, chúng ta bắt đầu trong một nỗ lực tiên phong ở đây. Câu này đã được 

viết 70 năm trước, nhưng hiện nay đó vẫn là một nỗ lực tiên phong. 



176 | P a g e  

 

 [36] Thánh Đoàn đã hoạch định và làm việc vì mục tiêu này, và hiện nay đã chuẩn 

bị để trắc nghiệm hiệu quả của công việc đó bằng cách tổ chức một hay nhiều 

nhóm hoạt động trong vấn đề ảo cảm. 

36. Và đó là những gì chúng ta đang làm ở đây 

 [37] Do đó, bạn có thể thấy những gì mà tôi đang vạch ra đều tương đối mới mẻ. 

37. Nó vẫn còn mới mẻ dù bây giờ đã là bảy mươi năm sau. Công việc phá tan ảo 

cảm thực sự có hiệu quả của nhân loại chưa được tổ chức đầy đủ, và trong một 

vài trăm năm tới chắc chắn điều này sẽ xảy ra, đặc biệt khi Vulcan được khám 

phá ra. Bạn hãy nghĩ về Dấu hiệu Kim Ngưu, về tầm quan trọng của Người Mẹ 

Của Sự Giác Ngộ—bạn có thể nói như vậy—, nó liên quan với luân xa Ajna ra sao, 

chủ tinh Sao Kim của nó, cách nó cai quản Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian, 

và cách Kim Ngưu điều khiển chùm ánh sáng, thông qua cái được gọi là Con Mắt 

Kim Ngưu, và khi Vulcan được phát hiện, sức mạnh của Kim Ngưu sẽ gia tăng 

đáng kể, khả năng tiếp cận của nhân loại với nó cũng sẽ gia tăng, và chúng ta sẽ 

có thể cùng làm việc với nhau một cách khoa học mạnh mẽ. Hiện nay chúng ta 

chỉ mới bắt đầu điều đó. 

 [38] Ấn tượng yếu ớt của phương pháp sắp đến, xét về mặt cá nhân, đã được ghi 

nhận. Những người nam và nữ khắp nơi trên thế giới đang cố gắng giải thoát 

mình ra khỏi ảo cảm bằng mãnh lực của sự suy tưởng rõ ràng, giới luật nghiêm 

nhặt và lương tri,  

38. Vâng, chúng ta biết một chút về những gì chúng ta phải làm. Suy nghĩ rõ 

ràng tất nhiên là cung năm—sức mạnh của sự quan sát, của phân tích và tất cả 

những gì còn lại của nó. Giới luật nghiêm nhặt—đó là việc bạn không để thể cảm 

dục của bạn nằm ngoài tầm kiểm soát. Lương tri là tổng hợp thực tế của năm 

giác quan thành một, quan sát cuộc sống như nó là chứ không phải theo cách 

chúng ta mong muốn. 

 [39] và bằng việc ghi nhận một cách có ý thức mối liên hệ của họ với toàn thể——

vốn thôi thúc họ loại ra khỏi cuộc sống của họ tất cả những gì có thể ngăn trở 

những người khác hoặc làm tăng sự phỉnh gạt trên thế giới thông qua ảo cảm. 

39. Đây là buổi tự quán chiếu (review) buổi tối của chúng ta. Đó là sự tự quan sát 

thường xuyên của chúng ta. Chúng ta dường như thể ở hai cấp độ cùng lúc, 

chúng ta đang ở trong thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Chúng ta hành 

động như một phàm ngã, hy vọng là một phàm ngã ngày càng được linh hồn 
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thấm nhuần, và đồng thời cũng đóng vai trò là người quan sát phàm ngã đó. Và 

nếu chúng ta thực hiện tất cả các yêu cầu này, nó sẽ nhắc chúng ta loại bỏ khỏi 

cuộc sống của chúng ta tất cả những gì có thể cản trở người khác hoặc làm gia 

tăng sự lừa dối thế gian thông qua ảo cảm. 

Sao Diêm Vương rất quan trọng trước các cuộc điểm đạo khác nhau—cuộc điểm 

đạo thứ nhất, thứ hai, và thứ ba. Bạn có thể thấy Sao Diêm Vương hoạt động 

trước những lần điểm đạo này bởi vì chúng ta vẫn phải đang đối phó với Thuỷ 

quái Hydra, và Sao Diêm Vương là yếu tố giúp chúng ta chinh phục Thuỷ quái 

Hydra đó cùng với Sao Thủy, những chủ tinh khác nhau của Hổ Cáp, cũng như 

với Sao Hỏa. Do đó, chúng ta có Sao Diêm Vương ở đây để giúp chúng ta loại bỏ 

khỏi hào quang những gì có thể cản trở bản thân, cản trở người khác, và bằng 

cách nào đó làm gia tăng sức mạnh che đậy của ảo cảm. Chúng ta muốn trở 

thành những người nhìn rõ. 

 [40] Thêm vào điều này (có lẽ dưới hình thức một khía cạnh của tôn giáo mới trên 

thế giới hiện nay đang trên đường hiển lộ) là một nhận thức rằng các nhóm có 

thể thành công trong việc tẩy sạch các ảo cảm đang làm đen tối con đường dẫn 

đến mục tiêu của nhân loại nhờ sức mạnh của tư tưởng kết hợp được phóng xuất 

ra. 

Các bạn hãy chú ý từ làm đen tối ở đây. Điều đáng chú ý khi bạn nhớ rằng các 

luân xa liên quan đến Nhóm Tôn Giáo Thế Giới Mới và Nhóm Ảo Cảm là giống 

nhau. Cả hai đều liên quan đến luân xa đầu, luân xa tim và luân xa tùng thái 

dương. 

Luân xa Ajna cũng rất quan trọng trong việc làm tiêu tan ảo cảm, và chúng ta 

làm việc với Luân xa Ajna và với các luân xa trong đầu khi chúng ta làm điều 

này. 

Câu hỏi 1. Ý nghĩa của câu “Họ nỗ lực xua tan ảo cảm thông qua những 

gì họ tin là phương pháp đúng đắn—bằng cách kêu gọi đến linh hồn, 

trong khi họ thực sự cần phải sử dụng trí tuệ một cách chính xác”. 

Vâng, cho đến khi chúng ta sử dụng thể trí với sự rõ ràng thực sự—mà việc đào 

tạo bắt đầu xung quanh lần điểm đạo thứ hai—, chúng ta có khả năng làm gia 

tăng ảo cảm thông qua việc kêu gọi linh hồn, và đây là điều rất đáng lưu ý. Điều 

này là vì trí phân biện cho phép năng lượng linh hồn tác động đến tình trạng 

cảm dục không được phân tích, không được nhìn thấy rõ ràng. Việc kêu gọi đến 

linh hồn có ý nghĩa như thế nào? Đương nhiên là thông qua tham thiền, và đôi 
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khi chúng ta kêu gọi đến linh hồn nhưng chúng ta không giữ cho trí thực sự 

được tập trung. Chúng ta kêu gọi đến năng lượng linh hồn, nhưng cũng giống 

như phàm ngã tác động một cách tự động đến bản chất vật lý, linh hồn cũng tác 

động tự động đến bản chất cảm xúc, và Chân thần cùng cung của nó tác động tự 

động lên thể trí. Do đó, chúng ta cần phải có một thể trí được huấn luyện thuần 

thục để kêu gọi đến linh hồn một cách đúng cách, nếu không, chúng ta sẽ tạo ra 

một loại tâm thức thần bí có thể được mặc khải ở một số khía cạnh, nhưng cũng 

có thể bị lấp đầy bởi ảo cảm, không dễ dàng truyền đạt cho người khác, và đưa 

chúng ta đến một số ảo cảm tinh thần mà lương tri và cung năm cần được áp 

dụng. 

Thể trí là yếu tố cân bằng tuyệt vời, đặc biệt là khi trí đã được khai ngộ và chịu 

tác động của cung năm—cung mà tất cả chúng ta phải học cách sử dụng. Điều 

này thật dễ xảy ra đối với nhà thần bí, và tất cả chúng ta đều đã từng như thế. 

Sau đó, chúng ta lưu giữ lại những khả năng đó để kêu gọi một sức mạnh cao cả 

hơn và gọi đó là Chúa, là linh hồn, là ân sủng, hay bất cứ gì mà chúng ta muốn 

gọi, nhưng trong bản chất trí tuệ, chúng ta không thực sự cân bằng và được đào 

tạo tốt, không thực sự nhìn thấy rõ ràng, và kết quả là loại năng lượng to lớn này 

nuôi dưỡng những gì trong thể cảm xúc của chúng ta không được nhìn xuyên 

thấu qua phương pháp huấn luyện huyền môn của Chân sư DK, phương pháp 

mà trong đó việc rèn luyện một trí phân tích rõ ràng là một yêu cầu thực sự. 

Nói tóm lại, kêu gọi đến linh hồn là tốt, nhưng cái trí phải được huấn luyện để 

xử lý năng lượng linh hồn. Nếu đầy đủ năng lượng linh hồn đến, nó sẽ làm chúng 

ta mất cân bằng hoàn toàn, và để đối phó điều này, một thể trí dưới Thiên Bình 

là yếu tố cân bằng tuyệt vời, giúp chúng ta có thể kiểm soát việc áp dụng năng 

lượng linh hồn theo cách thích hợp. Tôi nghĩ đây là ý nghĩa của nó, nhưng thật 

thú vị khi Chân sư DK nói rằng hãy kêu gọi đến trực giác để xua tan ảo tưởng, 

kêu gọi đến linh hồn và trực giác cùng nhau khi xua tan ảo cảm, sử dụng những 

tia sáng trí tuệ sắc bén. Chúng ta cũng biết rằng chùm tia sáng trí tuệ được củng 

cố bởi năng lượng linh hồn và năng lượng ý chí, nhưng nó phải là một thể trí suy 

nghĩ rất rõ ràng. Chúng ta phải xem xét ảo cảm là gì, phân biện và thấy được hậu 

quả của ảo cảm, và sau đó những năng lượng mạnh mẽ hơn thực sự có thể giúp 

chúng ta thoát khỏi nó. Đây là một vấn đề nghiên cứu lớn mà câu hỏi của bạn đã 

thu hút sự chú ý của chúng tôi, và tôi không cho rằng mình đã trả lời toàn bộ 

câu hỏi, nhưng ít nhất đó là ý tưởng mà tôi thấy. 

Tầm quan trọng của tham thiền và rèn luyện một trí tuệ sắc bén 

Thành thật mà nói, bà Alice Bailey muốn chúng ta tham thiền. Bà nói rằng bạn 

có thể học, học, và học mãi. Điều đó thật tuyệt vời, nhưng bạn có thể học nhiều 

đến mức bạn không bao giờ học được cách tham thiền, và tham thiền là giai 
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đoạn thứ hai của sự tập trung. Khởi đầu, bạn suy nghĩ rõ ràng và hợp nhất vật 

chất trong thể trí, nhưng thậm chí các lực lượng đối kháng có thể làm điều đó, 

chỉ có điều họ hoàn toàn loại trừ linh hồn. Thông qua thiền định, bạn phải thu 

hút sức mạnh linh hồn, và nhớ rằng sức mạnh linh hồn là trí tuệ cũng như tràn 

đầy bác ái. Đó là sao Kim, đó là sự kết hợp giữa tâm và trí, sự kết hợp của bác ái 

và minh triết, những thứ đó phải gấp lại và giữ cân bằng mọi lúc, nếu không, 

chúng ta chỉ để cho những năng lượng mạnh mẽ này tác động đến những gì 

đang diễn ra trong phàm ngã, nó chạy loạn trong chúng ta và chúng ta mất đi 

sự kiểm soát mà chúng ta phải có.  

Chúng ta phải là những đệ tử được huấn luyện về mặt trí tuệ. Linh hồn là ánh 

sáng, và như chúng ta hiểu, trong giai đoạn đầu tiên linh hồn tập trung vào cõi 

thượng trí,  là Kẻ Suy Tưởng. Chúng ta sẽ không quay trở lại phương pháp cũ vốn 

chỉ đơn giản cảm nhận thiên tính. Điều đó tốt và chúng ta cần nó. Chúng ta cần 

sao Hải Vương. Chúng ta cần cảm giác có thể chạm vào những gì cao cả và tinh 

tế hơn, nhưng chúng ta cũng phải thấy và từ cái nhìn thấy sâu sắc này sự tổng 

hợp sẽ đến, và tầm nhìn được liên kết với trí tuệ. Do đó, trong việc trau dồi các 

giác quan, chúng ta đang ở giai đoạn của mẫu chủng Aryan khi chúng ta phải 

rèn luyện cách tiếp cận trí tuệ đối với linh hồn sau khi đã rèn luyện một thứ gì 

đó của phương pháp tiếp cận cảm xúc với linh hồn. Chúng ta làm việc trong ánh 

sáng cao cả hơn, mang ánh sáng đó vào, nhưng chúng ta mang nó vào một cách 

có trách nhiệm. Master DK đã từng nói rằng nếu toàn bộ sức mạnh của linh hồn 

được giải phóng vào phàm ngã, đặc biệt phàm ngã chưa được chuẩn bị, nó sẽ phá 

hủy hoàn toàn phàm ngã và chúng ta phải bắt đầu xây dựng lại. Vì vậy, hãy sử 

dụng có trách nhiệm ánh sáng cao hơn với kỷ luật trí tuệ. 

Phá tan ảo cảm là một công việc tinh tế, không phải một công việc rõ ràng. 

Chúng ta đang làm việc đằng sau hậu trường. Và đó cũng là một công việc nguy 

hiểm vì chúng ta rất dễ bị khuất phục bởi chính điều chúng ta cố gắng xóa đi. Và 

đó là lý do tại sao chúng ta sử dụng các công thức bảo vệ này *14 để sức mạnh của 

bóng tối không thể chạm vào chúng ta. Đó là một công việc nguy hiểm bởi vì nó 

tinh tế, và việc tạo ra ảo cảm—không phải ảo tưởng—là phương pháp chính mà 

các lực lượng đối nghịch, các huynh đệ của bóng tối, các huynh đệ tả đạo, có ý 

định che giấu nhân loại lúc này thực hiện. Họ “ném khăn bịt mắt” vào nhân loại, 

và lan truyền ảo cảm trong tâm thức nhân loại là phương pháp chính mà tả đạo 

hoạt động. Đó là tất cả những nỗi sợ hãi, tất cả những nhầm lẫn và hỗn loạn, tất 

cả những bất ổn mà họ dường như mong muốn theo sau sự bất lực để nhận thức 

rõ ràng. Vì vậy, chúng ta đang cố gắng trở thành những người nhận thức rõ ràng 

trên thế giới ngày nay 

 
14 * Công thức bảo vệ trong Bài Tham thiền Xua Tan Ảo cảm Nhóm  
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Câu hỏi 2: Về cuộc bầu cử Mỹ 

Tôi sẽ lạc đề một chút ở đây. Chúng ta có một cuộc bầu cử sắp diễn ra ở Mỹ và có 

lẽ đó thực sự là một cuộc bầu cử thế giới, và theo quan điểm của tôi, có một giá 

trị rõ ràng đang bị đe dọa. 

Chúng ta biết rằng không ai trong chúng ta là hoàn hảo, không có ứng cử viên 

nào là hoàn hảo. Chúng ta chưa đạt được điều đó. Chúng ta không hoàn hảo, 

ngay cả Lincoln cũng không hoàn hảo, Truman cũng không hoàn hảo. Tất cả 

đều có những khiếm khuyết của mình, nhưng khi tôi nhìn vào sự lựa chọn đối 

diện với nước Mỹ và thế giới ngày nay, tôi tự hỏi một câu hỏi đơn giản: ứng cử 

viên nào có nhiều khả năng dẫn đến sự biểu hiện của linh hồn nước Mỹ, cũng 

như linh hồn Phương Tây, và cuối cùng là linh hồn của nhân loại? Ứng cử viên 

nào có một tính cách và chính sách có nhiều khả năng dẫn đến sự biểu hiện 

phàm ngã của nước Mỹ, đến cung sáu khổng lồ đang tiếp tục ảnh hưởng đến 

toàn thể nhân loại, bởi vì rất nhiều con người vẫn đang trong giai đoạn tâm thức 

Atlantean, hoặc chỉ từ từ bước vào khả năng tư duy? Và dĩ nhiên, điều đó rõ ràng 

với tôi. Mọi người sẽ phải đưa ra lựa chọn của riêng mình về điều này. Tôi không 

chỉ nhìn vào các vấn đề cá nhân. Tôi đang nhìn vào số phận của các quốc gia và 

số phận của nhân loại từ góc độ cung và đó là cách tôi cố gắng nhìn rõ, bất kể có 

thể tôi không thích điều gì từ ứng cử viên mà tôi sẽ chọn, hoặc thích điều gì từ 

ứng cử viên mà tôi không chọn. Tôi cố gắng giữ cho việc chọn lựa này một cách 

vô tư và đặt nền tảng trên chính các năng lượng và vận mệnh của các quốc gia 

khác nhau có liên quan, đến vận mệnh của Phương Tây và vận mệnh của nhân 

loại. Đó chỉ là chút chia sẻ về công việc này, để suy nghĩ rõ ràng. 

Chúng ta phải có khả năng chịu đựng được sự thay đổi của các cách sống thông 

thường của chúng ta, và khi ánh sáng chiếu vào ảo cảm, sẽ có một dạng ma sát 

xảy ra, một sự kích ứng ở những người gắn bó với ảo cảm, và chúng ta phải có 

thể chịu được điều đó bằng cách nào đó. Do đó, đây không phải là công việc dễ 

dàng gì nhưng chúng ta đang mang ánh sáng đến qua lời nói của chúng ta, thông 

qua bức xạ của chúng ta, thông qua tầm nhìn của chúng ta, thông qua ý định 

của chúng ta. Tất cả chúng ta đều cố gắng trở thành những người mang ánh 

sáng, và bạn thực sự có thể nhận ra lượng ánh sáng khổng lồ mà Chân sư DK đã 

mang đến cho chúng ta thông qua những lời của Ngài, những lời tiết lộ, mặc 

khải mà chúng ta hoàn toàn không nghi ngờ. Ngài đã mang lại rất nhiều ánh 

sáng và cầu mong những lời nói của chúng ta với những người khác cũng mang 

theo ánh sáng. 
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WEBINAR ẢO CẢM —BÀI 14 

WEBINAR SỐ 22—CÔNG THỨC XUA TAN ẢO CẢM CÁ NHÂN 

Đây là bài lược dịch webinar số 22 của Thầy Hiệu Trưởng, giảng giải về bài thiền 

Kỹ Thuật Ánh sáng dùng để phá tan ảo cảm cá nhân. Thực hành bài thiền này 

sẽ là trọng tâm trong đời sống của người đệ tử hiện nay, vào lúc xung quanh ta 

tràn ngập ảo cảm. Trong phần hỏi đáp, tôi chỉ chọn dịch hai câu hỏi chủ chốt về 

bài thiền, đó là ý nghĩa của từ “thấy và cảm nhận”, và câu hỏi thứ hai tại sao 

không nên dùng trực tiếp ánh sáng của linh hồn để phá tan ảo cảm. 

Hi vọng loạt bài này sẽ giúp ích các bạn sinh viên chương trình Quest Universal 

trong môn học 210 và 140. Tôi cũng sẽ tổng hợp lại 14 bài đã đăng vào một file 

chung để các bạn tham khảo. 

************************ 

Để thực hiện giai đoạn đầu tiên hướng về hoạt động hợp nhất của nhóm theo 

đường lối phụng sự này, tôi trình bày một công thức hay một nghi thức nhóm 

mà —nếu được vận dụng bởi những người có cuộc sống tương đối thoát khỏi 

ảo cảm, những người thực tế và được nhận biết bởi nhóm như tương đối tự do, 

những người được thúc đẩy bằng ý định tốt đẹp—sẽ làm được nhiều điều để 

chấm dứt được một vài khía cạnh của ảo cảm thế giới. Nỗ lực của họ, kết hợp 

với nỗ lực của các nhóm tương tự, sẽ làm suy yếu sức mạnh của các ảo cảm 

xưa cũ đến mức cuối cùng “Ngày Xán Lạn” sẽ đến. 

Để thực hiện giai đoạn đầu tiên hướng về hoạt động hợp nhất của nhóm theo đường 

lối phụng sự này, tôi trình bày một công thức chúng ta đã quen thuộc với các công 

thức này ở một mức độ nào đó, mỗi công thức sẽ làm sáng tỏ công thức kia, và 

những thông tin chứa đựng trong công thức này giúp chúng ta thực hiện công 

thức còn lại hay một nghi thức nhóm một nghi thức mà tất cả chúng ta, ít nhiều 

cùng lúc, đều làm cùng một việc, theo nhịp điệu và với ý định, và chúng ta tăng 

cường sức mạnh của những gì chúng ta làm —nếu được vận dụng bởi những 

người có cuộc sống tương đối thoát khỏi ảo cảm, có thể nói, những người tương 

đối thoát khỏi ảo cảm có lẽ chỉ có thể là các Chân sư. Chúng ta càng tự do thoát 

khỏi ảo cảm thì càng ít phân cực cảm xúc, mặc dù chúng ta phải có một mối 

quan hệ với cõi cảm dục theo đường hướng cung 6. Do đó, chúng ta được cho là 

tương đối tự do khỏi ràng buộc của ảo cảm, những người thực tế Để trở thành 

những người thực tế cần cung 5 và cung 7, để nhìn mọi thứ như chúng là, không 

theo khuynh hướng của chúng ta, cách chúng ta muốn chúng trở thành, và 

được nhận biết bởi nhóm như tương đối tự do, những người được thúc đẩy 

bằng ý định tốt đẹp Thiện Chí, Bác Ái thể hiện ra hành động, ý định của chúng 
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ta để đạt được điều mà người Hy Lạp cổ đại đã cố gắng hiểu là điều thiện, mà 

cuối cùng là một mô thức vĩ đại, có mục đích, được hình thành trên Cõi Thượng 

đế (cõi Logoic) . Điều thiện tối hậu là một sự sắp xếp các năng lượng nguyên mẫu 

mà chúng ta phải phản ảnh lại trong thế giới đa dạng của chúng ta, thế giới của 

sự phân mảnh, thế giới mà chúng ta sẽ tạo thành một tổng thể. Đây là tất cả các 

yêu cầu của chúng ta , nếu chúng ta có thể thực hiện được, hãy thực hiện—sẽ 

làm được nhiều điều để chấm dứt được một vài khía cạnh của ảo cảm thế giới 

lưu ý Ngài nói, “một vài khía cạnh nhất định của ảo cảm thế giới”, không phải 

tất cả, bởi vì ảo cảm rất xưa cũ và mạnh mẽ hơn chúng ta thực sự biết. Nỗ lực 

của họ, kết hợp với nỗ lực của các nhóm tương tự, có một số nhóm làm việc 

trong lãnh vực xua tan ảo cảm. Nhóm này do Olivia, Tuija và tôi tổ chức chắc 

chắn không phải là nhóm duy nhất, và Chân sư DK không có ý định rằng chỉ có 

một nhóm mà là một số nhóm làm việc trong lãnh vực này, sẽ làm suy yếu sức 

mạnh của các ảo cảm xưa cũ đến mức cuối cùng “Ngày Xán Lạn” sẽ đến. Ngày 

Xán Lạn phải xuất hiện trong tâm thức của tất cả chúng ta, và chúng ta sẽ nhận 

thấy sự khác biệt. Rất thú vị, các màn che trên mắt theo một cách nào đó khá 

trong suốt nhưng lại che đậy. Nói một cách biểu tượng, bạn không thể nhìn thấy 

các màn che trên đôi mắt của bạn đang chặn tầm nhìn thực sự, nhưng khi chúng 

nâng lên thì bạn thấy những gì luôn ở đó nhưng trước đó bạn không thể thấy. 

Cuộc điểm đạo thứ hai là cho một bước quan trọng trong việc hoàn thiện việc 

nhìn rõ này. Về cơ bản, các đệ tử của Chân sư DK, các đệ tử trong các nhóm chín 

người—có lẽ gần năm mươi đệ tử—cơ bản rất nhiều người trong số họ làm việc 

cho lần điểm đạo thứ hai trong kiếp sống đó hoặc kiếp tiếp theo, và chúng ta, 

cũng giống như họ khá nhiều, chúng ta có thể xem xét bản thân mình theo cách 

đó, 

Tuy nhiên, trước hết tôi sẽ nêu ra vắn tắt một công thức cho mỗi người tìm 

đạo sử dụng, qua đó y có thể giúp mình thoát khỏi một hay nhiều ảo cảm đặc 

biệt của y. Tôi sẽ liệt kê phương pháp, và người tìm đạo nên làm đúng theo 

đó, không để ý đến thời gian, sẵn sàng làm công việc này đều đặn trong nhiều 

tháng, và nếu cần, trong nhiều năm, cho đến khi chính y thoát khỏi ảo cảm 

và ánh sáng đột nhập vào cõi cảm dục xuyên qua thể cảm dục của y. Tôi xin 

gợi ý rằng không một người tìm đạo nào nên thử giải quyết toàn bộ vấn đề ảo 

cảm hoặc tìm cách xua tan mọi ảo cảm mà y dễ mắc phải. Y đang đối phó với 

tà lực đã có từ rất lâu và đang đối phó với các thói quen về huyễn cảm đã được 

tạo ra một cách vững chãi. Chúng có liên hệ một cách chặt chẽ với các khía 

cạnh của đời sống hằng ngày của y, với cuộc sống tính dục, với các tham vọng, 

các liên hệ của y với người khác, với các lý tưởng vụn vặt và ý tưởng ưa thích, 

các mơ ước và các thị kiến của y. Y nên chọn một ảo cảm nào đó rõ ràng nhất 

và gây cản trở nhiều nhất vào bất kỳ thời điểm ấn định nào đó (luôn luôn có 
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một ảo cảm như thế), và với mục đích phá tan ảo cảm đó, y nên tận lực làm 

việc nếu y muốn đặt các nền móng để phụng sự có hiệu quả trong việc xua tan 

ảo cảm của thế gian. 

 

Tuy nhiên, trước hết tôi sẽ nêu ra vắn tắt một công thức cho mỗi người tìm 

đạo sử dụng, Chúng ta là những người chí nguyện cho đến khi được điểm đạo 

lần thứ ba, và thậm chí còn sau đó nữa. Chúng ta luôn khao khát, ngưỡng vọng 

hướng về một sự gắn kết đầy đủ hơn với toàn thể qua đó y có thể giúp mình 

thoát khỏi một hay nhiều ảo cảm đặc biệt của y. Tôi sẽ liệt kê phương pháp, 

và người tìm đạo nên làm đúng theo đó, không để ý đến thời gian, sẵn sàng 

làm công việc này đều đặn trong nhiều tháng, và nếu cần, trong nhiều năm, 

cho đến khi chính y thoát khỏi ảo cảm và ánh sáng đột nhập vào cõi cảm dục 

xuyên qua thể cảm dục của y. Tôi xin gợi ý rằng không một người tìm đạo nào 

nên thử giải quyết toàn bộ vấn đề ảo cảm Chúng ta không nên cắn nhiều hơn 

mức mà chúng ta có thể nhai… hoặc tìm cách xua tan mọi ảo cảm mà y dễ mắc 

phải hầu hết chúng ta có thể không biết những ảo cảm này. Y đang đối phó với 

tà lực đã có từ rất lâu đó là những gì mà Ngài mô tả như là sự kinh sợ về quá 

trình ảo cảm. Chân sư DK nói rằng Alice Bailey trở thành nạn nhân của ảo cảm 

có lẽ chưa lâu lắm, và tôi đã bị ảo cảm từ rất lâu, nhưng cả hai chúng tôi đều nhìn 

nó với sự kinh sợ nhất định. Y đang đối phó với tà lực đã có từ rất lâu và đang 

đối phó với các thói quen về huyễn cảm đã được tạo ra một cách vững chãi. 

Chúng có liên hệ một cách chặt chẽ với các khía cạnh của đời sống hằng ngày 

của y, với cuộc sống tính dục, với các tham vọng, Có  rất nhiều tính chất vị kỷ 

ở đây, và bất cứ khi nào chủ nghĩa vị kỷ hiện diện, nó co rút tâm thức lại, tập 

trung ở trung tâm của tâm thức, ở ảo tưởng của sự phiến diện, của phàm ngã, và 

chúng ta không nhìn thấy mọi thứ theo tỷ lệ thực sự các liên hệ của y với người 

khác, chắc chắn các quan hệ của chúng ta, ảo cảm của chúng ta, gian lận rất 

thường xuyên với các lý tưởng vụn vặt và ý tưởng ưa thích vì những lí tưởng 

vụn vặt đó, y loại trừ những lý tưởng và ý tưởng quan trọng hơn, các mơ ước và 

các thị kiến của y tất cả những điều này được kết nối với cách ảo cảm xuất hiện 

trong cuộc sống của chúng ta.  

Y nên chọn một ảo cảm nào đó rõ ràng nhất và gây cản trở nhiều nhất vào bất 

kỳ thời điểm ấn định nào đó (luôn luôn có một ảo cảm như thế), và với mục 

đích phá tan ảo cảm đó, y nên tận lực làm việc nếu y muốn đặt các nền móng 

để phụng sự có hiệu quả trong việc xua tan ảo cảm của thế gian. Tôi hy vọng 

tất cả chúng ta đã làm điều này một chút, đã suy ngẫm ra những ảo cảm, dù cho 

liên quan đến các cung mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta có, hoặc được gợi ý cho 

chúng ta bởi những gợi ý của quá trình bên trong của chính chúng ta, và chúng 

ta đã chọn một ảo cảm nào đó để làm việc—ảo cảm rõ ràng nhất và cản trở nhất 
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ở bất cứ một thời điểm—, và Ngài nói rằng luôn luôn có một ảo cảm như thế. Do 

vậy, câu hỏi là chúng ta đã tìm ra chưa và y nên làm việc tận lực nếu y ta đặt nền 

móng cho việc phụng sự hiệu quả trong việc làm tan biến ảo cảm của thế giới. Vâng, 

do tình hình thế giới, chúng ta đã chấp nhận rủi ro xông vào ảo cảm thế gian, và 

chúng ta đã hy vọng và có thể tiên liệu chính xác rằng những người làm việc 

trong lĩnh vực này đã tập hợp lại, nhận thức được một số biến dạng trong tâm 

thức của riêng mình, đang làm việc thông qua sự quan sát và lương tri, hoặc 

thông qua công thức để xóa bỏ những sự biến dạng này. Tôi hy vọng chúng ta 

đúng đắn. 

Đó là một chút mở đầu, và sau đó Ngài giới thiệu công thức để làm tan biến ảo 

cảm cá nhân, và chúng ta sẽ nhận ra rằng các giai đoạn này khá giống với các 

giai đoạn của Công thức xua tan ảo cảm thế giới trong một mức độ nào đó, 

nhưng Ngài giải thích nhiều hơn, và tôi nghĩ điều đó quan trọng. Chúng ta hãy 

xem xét các điểm này vì nó sẽ giúp chúng ta củng cố sự hiểu biết của chúng ta 

với các bài thiền khác hiện đang được sử dụng tại thời điểm quyết định quan 

trọng này của thế giới. Tôi không chỉ muốn nói đến cuộc bầu cử này, ý tôi là 

những gì sẽ diễn ra trong chín năm tới—cho đến năm 2025. Các bạn hãy nhớ 

100 năm trước chúng ta đã ở trong một trận Thế Chiến I lớn, là một phần của 

tiến trình dở bỏ ảo cảm của hành tinh, và lúc đó không ai biết chuyện gì sẽ xảy 

ra, và thực tế đã có một sự việc gây ngạc nhiên, và bạn có thể sẽ thấy điều này 

thú vị. Đức Thái dương Thượng đế, tôi không nói Hành Tinh Thượng đế mà 

tôi đang nói đến Đức Thái dương Thượng đế, Thượng đế của Thái dương hệ 

chúng ta, gần như đã can thiệp vào năm 1917, trong cuộc Thế chiến thứ nhất. 

Đó sẽ là một sự can thiệp rất khốc liệt, nhưng, như Chân sư DK đã nói, điều đó 

không cần thiết nữa bởi vì nhân loại bằng cách nào đó đã làm chủ được tình 

huống và tự mình giải quyết, và dù chúng ta có thể nghĩ về điều này như thế 

nào, đó cũng là năm mà Mỹ quyết định từ bỏ sự cô lập và thực sự dấn thân vào 

cuộc chiến ở châu Âu mà những người theo chủ nghĩa biệt lập nói muốn đứng 

ngoài cuộc. 

Tôi nghĩ chúng ta không có cách nào tránh được việc chiến đấu chính đáng. 

Chúng ta là một thành viên của Giới thứ tư của tự nhiên—giới  đấu tranh dẫn 

đến hòa hợp, và khi Chân sư DK huấn luyện các đệ tử của Ngài, những đệ tử thân 

cận, Ngài nói, các bạn hãy chiến đấu, hãy chiến đấu. Vâng, rất nhiều người trong 

chúng ta có thể thích hòa bình và cách tiếp cận bình lặng hơn, nhưng là thành 

viên của Giới Nhân loại, chúng ta không thể tránh khỏi Xung Đột dẫn đến Hòa 

Hợp, và ngay cả vào lúc đó, Thánh Đoàn cũng không là những người theo chủ 

nghĩa hoà bình. Thánh Đoàn luôn chọn vị trí của mình trong mối quan hệ. Đó 

không phải là yêu tất cả những ai đó là kẻ thù, mà là luôn đứng về phía những 
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người đấu tranh cho linh hồn của nhân loại, chống lại những ai đang lôi kéo 

tâm thức nhân loại trở lại những con đường cũ tồi tệ. 

Do đó, như một thực tế, chúng ta không thể có ảo tưởng rằng Thánh đoàn là 

những người theo chủ nghĩa hòa bình. Đó là một Tổ Chức chiến đấu vĩ đại, được 

cai quản rất nhiều bởi Hổ Cáp, dấu hiệu hoàng đạo cai quản cõi Bồ đề, cõi mà 

phần lớn Thánh đoàn hiện được tìm thấy. Đó là một dấu hiệu lớn của sự xung 

đột dẫn đến trực giác và sự hài hòa. 

 

Chúng ta phải học cách hợp tác với linh hồn theo những cách thức vật lý và trí 

tuệ để hỗ trợ cho công việc mang nhiều tính chất kỹ thuật hơn bởi vì chúng ta 

chủ yếu là những phàm ngã. Nói chung, Linh hồn mang nhiều tính chất cung 2 

và cung 5,  do đó linh hồn rất ý thức về công việc có tính kỹ thuật. Với nhân loại, 

linh hồn tập trung ở các phân cảnh giới cao của cõi thứ năm, điều đó có nghĩa là 

cung năm rất mạnh. Do đó, chúng ta phải dâng hiến toàn bộ phàm ngã của mình 

để hợp tác theo các định hướng của linh hồn mà Chân sư DK đang diễn giải cho 

chúng ta tại thời điểm này. 

a. Công Thức Xua Tan Ảo Cảm (Dành cho cá nhân) 

I. Các giai đoạn chuẩn bị. 

1.− Nhận diện ảo cảm cần phải xua tan. Việc này bao gồm: 

a. Sẵn sàng hợp tác với linh hồn trên các phương diện thể xác, thể cảm 

dục và thể trí hầu trợ giúp vào công việc mang nhiều tính kỹ thuật này. 

Hãy suy gẫm về các hàm ý trong câu này. Chúng ta phải học cách hợp 

tác với linh hồn theo những cách thức vật lý và trí tuệ để hỗ trợ cho công 

việc mang nhiều tính chất kỹ thuật hơn bởi vì chúng ta chủ yếu là những 

phàm ngã. Nói chung, Linh hồn có nhiều tính chất cung 2 và cung 5,  do 

đó linh hồn rất ý thức về công việc có tính kỹ thuật. Với nhân loại, linh 

hồn tập trung ở các phân cảnh giới cao của cõi thứ năm, điều đó có nghĩa 

là cung năm rất mạnh. Do đó, chúng ta phải dâng hiến toàn bộ phàm ngã 

của mình để hợp tác theo các định hướng của linh hồn mà Chân sư DK 

đang diễn giải cho chúng ta tại thời điểm này. 

b. Nhận ra các cách mà ảo cảm này tác động vào cuộc sống hằng ngày 

và vào mọi giao tiếp. Chúng ta phải nhận ra những cách thức mà ảo cảm 

cá nhân ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của chúng ta, đến tất cả các 

mối quan hệ, và chúng ta phải thực sự suy nghĩ thấu đáo về điều này. 

Chúng tôi có thể nói, “Ờ, tôi có ảo cảm này”. Nhưng khi đó, chúng ta hãy 

thực sự nghiền ngẫm về nó, xem nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng 

ta như thế nào, ảnh hưởng đến những người mà chúng ta có liên quan ra 
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sao. Tôi nhớ rằng Chân sư DK nói, “Này, đừng làm tổn thương người khác 

bằng cách tự dìm mình vào sự trầm cảm!”. 

Tất cả các trạng thái của thể trí đều có thể gây tổn hại đến người khác chứ 

đó không chỉ là một vấn đề cá nhân, giới hạn trong vòng hào quang của 

chính chúng ta. Nó có một bức xạ nhất định và có thể ảnh hưởng đến cuộc 

sống tập thể. Do đó, chúng ta phải thực sự  suy nghĩ thấu đáo. Nếu chúng 

ta đã nói, “Vâng, đây là ảo cảm nổi bật hiện thời của tôi, thế thì ảnh hưởng 

của ảo cảm đặc biệt này là gì?”  

Tất nhiên, rất nhiều những điều này đã rất quen thuộc với chúng ta bởi vì 

chúng ta đã thực hành chúng trong công việc nhóm xua tan ảo cảm thế 

giới, nhưng lý do mà tôi đọc nó ở đây vì đó là công thức cá nhân mà chúng 

ta phải tiếp tục thực hiện trong cuộc sống của chúng ta. Nó thực sự làm 

sáng tỏ công thức nhóm mà chúng ta đang sử dụng. 

2.− Ba giai đoạn tập trung đã vạch ra (tr. 208−210) phải được thực hiện. 

a. Giai đoạn tập trung ánh sáng trí tuệ và ánh sáng vật chất trong thể 

trí. Giai đoạn này được thực hiện bằng tiến trình nâng cao và hòa lẫn, 

phối hợp, và để làm được như vậy cần phải dùng đến hoạt động của trí 

tưởng tượng sáng tạo. Do đó, chúng ta sẽ tập trung ánh sáng của thể trí 

và ánh sáng của vật chất—chủ yếu là vật lý-dĩ thái—bởi vì phần lớn công 

việc này xem như thể cõi cảm dục không thực sự tồn tại. Chúng ta tập 

trung hai ánh sáng này, ánh sáng của sinh lực và ánh sáng tối của vật chất 

trong thể trí. Đôi khi Chân sư DK nói tập trung trên cõi trí, nhưng đôi khi 

Ngài lại nói tập trung trong thể trí. Chúng ta phải luôn luôn làm điều này 

với trí tưởng tượng sáng tạo. Đó là công cụ tuyệt vời để chúng ta sắp xếp 

năng lượng trên các cõi giới tế vi hơn.  

b. Giai đoạn tham thiền, mà vào đúng lúc sẽ đưa tới việc hoà nhập ánh 

sáng vật chất, ánh sáng trí tuệ và ánh sáng linh hồn trên cõi trí. 

Điều này được thực hiện bởi một quá trình nâng lên, hoà nhập và hợp 

nhất, và chúng ta thấy điều này xảy ra theo cách nào đó bên trong chúng 

ta. Hình ảnh hiện ra với chính chúng ta, và có cách để biến trí tưởng tượng 

thành một công cụ huyền thuật vĩ đại, và chúng ta sẽ khám phá ra điều 

này. 

Sau đó chúng ta bước vào giai đoạn tham thiền mà theo thời gian sẽ mang 

lại sự hợp nhất. Tham thiền là một công việc gắn kết, nó hoạt động theo 

Định Luật Gắn Kết, định luật hệ thống thứ hai. Đó chủ yếu là một yếu tố 

cung 2, mang đến sự hợp nhất của ba loại ánh sáng: ánh sáng vật chất—

ánh sáng vật lý thấp kém, ánh sáng của thể trí và ánh sáng của linh hồn 

trên cõi thượng trí, và điều quan trọng không phải chỉ là nắm bắt được 
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khái niệm, mà là nhìn thấy nó bên trong như thể nó là thật, cảm nhận 

được năng lượng liên kết với vật chất, với trí tuệ, với linh hồn thực sự đến 

với nhau, và cảm nhận được điều này. Cảm nhận trong trường hợp này 

không chỉ là một hoạt động của thể cảm xúc, mà là một loại tiếp xúc nhạy 

cảm. Do đó, khi chúng ta càng làm việc nhiều hơn, chúng ta sẽ thực sự 

cảm thấy điều này đang diễn ra. 

c. Giai đoạn mà cả ba loại ánh sáng này được nhận ra như là một ánh 

sáng hợp nhất—một ngọn đèn pha, sẵn sàng chuyển vào hướng cần 

thiết. Sau đó, đến giai đoạn thứ ba, giai đoạn mà ba ánh sáng được nhận 

thức (realized) là một ánh sáng thống nhất. Nhận thức (realisation) là thị 

giác trên phân cảnh giới thứ 5 của cõi Atma. Một người bạn cũ của tôi đã 

từng nói rất hay, realization là nhìn với con mắt thật! Nó giống như thể 

bức màn che phủ đã được nâng lên và bạn thấy mọi thứ như chúng là. 

 

Vì vậy, ba loại ánh sáng đến với nhau, chúng ta mang chúng lại với nhau 

như một ánh sáng thống nhất, ánh sáng soi rọi “ngọn đèn pha”, chưa được 

bật lên nhưng sẵn sàng soi chiếu vào hướng cần thiết. 

Trước tiên, chúng ta thấy điều này trên cõi trí hay trong chính thể trí của 

chúng ta, và chúng ta tăng cường hình dung về nó nhiều nhất có thể. Sau 

đó, chúng ta làm theo điều này và tất cả các bạn có thể xem lại trong 

quyển sách Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới, từ trang 200. 

3.− Nhận biết được hai khía cạnh của sự chuẩn bị:  

a. Chỉnh hợp phàm ngã, sao cho ba trạng thái của phàm ngã được nhìn 

thấy như là tạo ra một con người duy nhất đang hoạt động. 

b. Tác động hợp nhất trong đó phàm ngã và linh hồn cũng được nhìn 

thấy như là một đơn vị. Tác động này được thực hiện qua sự dâng hiến 

phàm ngã cho linh hồn và việc linh hồn chấp nhận phàm ngã.  
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Điều sau đây rất quan trọng, nó không bao gồm trong công thức xua tan 

ảo cảm nhóm—Chỉnh hợp phàm ngã, sao cho ba trạng thái của phàm 

ngã được nhìn thấy như là tạo ra một con người duy nhất đang hoạt 

động. Tất cả chúng ta đều phấn đấu hướng tới sự tích hợp của phàm ngã. 

Đôi khi chúng ta nghĩ rằng đó là một điều dễ làm, nhưng sự tích hợp của 

phàm ngã với linh hồn, theo quan điểm của tôi, thậm chí không thực sự 

xảy ra cho đến lần điểm đạo thứ ba. Nó có nghĩa rằng tất cả chúng ta đang 

phấn đấu thực hiện điều đó. Do đó, chúng ta tích hợp cho đến khi chúng 

ta có thể cảm nhận được sự kết hợp của các khía cạnh khác nhau này, và 

tuân phục điểm trụ trên cõi thượng trí mà chúng ta gọi là linh hồn được 

thể hiện qua hoa sen chân ngã. 

Ở đây chúng ta nói về một sự tích hợp tích cực trong đó phàm ngã và linh 

hồn được xem như một đơn vị. Khi bạn nhìn thấy một cái gì đó, bạn có thể 

cảm thấy nó cùng một lúc, và chỉ nhìn thấy một cái gì đó mà không có trải 

nghiệm nhạy cảm chỉ là một phần của bức tranh. Do đó, bạn nhìn thấy và 

cảm nhận, và tác động này được thực hiện qua sự dâng hiến phàm ngã cho 

linh hồn. Chúng ta hãy lưu ý: chúng ta có sự dâng hiến, sùng kính, cam kết 

của phàm ngã với linh hồn. Chúng ta làm điều đó ở cấp độ phàm ngã của 

chúng ta, sau đó là điều mà chúng ta không làm: linh hồn chấp nhận 

phàm ngã, nghĩa là chúng ta có sự tham gia tích cực trên cõi thượng trí, 

một phần của Thái dương Thiên Thần hiện diện trong Hoa Sen Chân Ngã 

của chúng ta, và sự chấp nhận đến. Điều gì đó giống như nói rằng: “Tôi 

chấp nhận bạn! Tôi chấp nhận bạn!”. Các bạn nhớ khi nhóm thí sinh điểm 

đạo khẩn cầu hướng về Shambhala và nghe những lời sau đây: “Hãy chấp 

nhận lời khẩn cầu như một nhóm”. 

Vâng, linh hồn nói, tôi chấp nhận phàm ngã của bạn như một nhóm và 

tôi chấp nhận sự dâng hiến của bạn. Có lẽ chúng ta có thể cảm thấy điều 

đó đang xảy ra. Có lẽ một cái gì đó ngự trong sự chỉnh hợp của chúng ta, 

nhờ đó chúng ta sẽ nhận ra rằng yếu tố này trong chúng ta cũng tham gia 

bằng cách nào đó nhận ra lời khẩn cầu của chúng ta với Ngài. Điều quan 

trọng là nhận ra có hai đối tượng tham gia hoạt động ở đây 

c. Hai đường lối suy tư này tạo ra một trường tư tưởng và nhận thức từ 

tính, trong đó mọi công việc được làm.  

Hai đường lối suy tư này tạo ra một trường tư tưởng và nhận thức từ 

tính, một lần nữa, chúng ta nên cảm nhận nếu có thể, trong đó tất cả các 

công việc được thực hiện. Chúng ta muốn quen thuộc với điều này, đó 

thực sự là một phần của cuộc sống chúng ta và chúng ta có thể làm điều 

đó bất cứ lúc nào theo cách hiệu quả. 



189 | P a g e  

 

4.− Một sự tạm ngưng trong đó toàn thể con người chuẩn bị cho công việc cần 

làm. Từ sự bận tâm sâu xa tới giai đoạn tiếp xúc với linh hồn và việc chuẩn bị 

ban đầu, giờ y tập trung hết tâm trí của mình vào ảo cảm cần được xóa bỏ. 

Giai đoạn này không bao gồm việc nhận biết về ảo cảm và lý do này nọ của ảo 

cảm. Nó chỉ có ý nghĩa là chuyển sự chú ý của linh hồn−phàm ngã đã tích hợp 

vào cõi cảm dục và vào ảo cảm đặc biệt; không chuyển sự chú ý vào thể cảm 

dục của người tìm đạo, kẻ đang ra sức xua tan ảo cảm. Đây là một phát biểu 

rất quan trọng, bởi vì trong lúc hủy diệt ảo cảm đặc biệt mà y quan tâm tới, 

thì người tìm đạo hay vị đệ tử cũng bắt đầu hủy diệt phần đóng góp của mình 

trong đó—tức là cái trong y giúp cho y tiếp xúc được với ảo cảm—và đồng thời 

y đang tự chuẩn bị cho việc phụng sự nhóm theo cùng đường lối. Điều này 

cho thấy đây không phải là việc dễ làm. 

Bạn hãy chú ý từ “chuẩn bị” vì nó không được nhấn mạnh trong bài thiền nhóm, 

“tự chuẩn bị” để hoàn thành công việc. Khi bạn “tự chuẩn bị” bạn đang làm gì? 

Cái trí tỉnh táo, cơ thể gắng hết sức. Đó là một hoạt động của cung 1, có trong 

Công Thức Tích Hợp của Cung 1. Đó là trạng thái cảnh giác cao độ và sẵn sàng 

phản hồi ngay lập tức. Đó là một sự tập trung, một điểm trụ, cực kỳ sẵn sàng, 

một sự tạm dừng trong đó toàn bộ con người chuẩn bị cho công việc được thực 

hiện. Từ sự bận tâm sâu xa tới giai đoạn tiếp xúc với linh hồn và việc chuẩn 

bị ban đầu, giờ y tập trung hết tâm trí của mình vào ảo cảm cần được xóa bỏ. 

Giai đoạn tiếp xúc linh hồn là một phần trong sự chuẩn bị của chúng ta. Tất 

nhiên, chúng ta phải dành đủ thời gian cho sự chuẩn bị đó, do đó, chúng ta thực 

sự sẵn sàng để xem kẻ thù của chúng ta là gì theo cách phải được dọn sạch khỏi 

cõi cảm dục. Nó sẽ không còn làm chúng ta và nhiều người khác nữa hoang 

mang. 

Giai đoạn này không bao gồm việc nhận biết về ảo cảm và lý do này nọ của ảo 

cảm. Điều này có nghĩa là chuyển sự chú ý của phàm ngã-linh hồn đã tích hợp, 

chúng ta hành động như thể chúng ta đã là một điểm đạo đồ bậc ba. Đó có nghĩa 

là chuyển sự chú ý của phàm ngã  - linh hồn tích hợp vào cõi cảm dục, vào ảo 

cảm đặc biệt mà nhiệm vụ của chúng ta phải đối phó. Không chuyển sự chú ý 

vào thể cảm dục của người tìm đạo, kẻ đang ra sức xua tan ảo cảm. Chúng ta 

nên tự nhắc nhở mình về điều này Đây là một phát biểu rất quan trọng, bởi vì 

trong lúc hủy diệt ảo cảm đặc biệt mà y quan tâm tới, thì người tìm đạo hay 

vị đệ tử cũng bắt đầu hủy diệt phần đóng góp của mình trong đó—tức là cái 

trong y giúp cho y tiếp xúc được với ảo cảm—và đồng thời y đang tự chuẩn bị 

cho việc phụng sự nhóm theo cùng đường lối. Điều này cho thấy đây không 

phải là việc dễ làm. 
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Do đó, không ai trong chúng ta nên mong đợi kết quả ngay lập tức. Bằng cách 

làm suy yếu ảo cảm trong bản chất vi mô của chính chúng ta, chúng ta góp phần 

vào sự suy yếu của ảo cảm nói chung trong nhóm và trên thế giới, và đây là chỗ 

mà bài tham thiền cá nhân tách ra và hỗ trợ cho bài thiền nhóm. 

II. Kỹ thuật hay công thức. 

5.− Bằng tác động của trí tưởng tượng sáng tạo, người hành đạo cố gắng thấy 

và nghe linh hồn—cội nguồn của ánh sáng và sức mạnh trong ba cõi thấp—

đang thở ra thánh ngữ OM vào thể trí của phàm ngã đang chú tâm đợi chờ. Ở 

đó, ánh sáng và sức mạnh của linh hồn được ghi nhận và giữ lại bởi phàm ngã 

tích cực, vì một thái độ tiêu cực không thích hợp. 

Sau đó, kỹ thuật hoặc công thức xuất hiện bằng hành động của trí tưởng tượng 

sáng tạo: người hành đạo nỗ lực để thấy và nghe thấy linh hồn. Chúng ta thực 

sự có thể làm điều đó hoặc có thể chỉ là trong sự tưởng tượng sáng tạo, điều này 

không được nhấn mạnh trong bài thiền, nhưng chúng ta đang làm việc để linh 

hồn trở thành người tham gia tích cực ở đây. Và bằng sự tận tâm, dâng hiến của 

chúng ta hướng về linh hồn; sự tuân phục, sẵn lòng của chúng ta, trong trí tưởng 

tượng sáng tạo hoặc trong thực tế nhìn thấy linh hồn, nguồn ánh sáng và sức 

mạnh trong ba cõi. Chúng ta không nhấn mạnh đến tình thương ở đây nhưng 

nó được bao gồm. Chúng ta nỗ lực thấy và nghe linh hồn—cội nguồn của ánh 

sáng và sức mạnh trong ba cõi thấp—đang thở ra thánh ngữ OM vào thể trí 

của phàm ngã đang chú tâm đợi. Điều này là sự tưởng tượng sáng tạo và có thể 

dẫn đến khả năng thực sự nghe thấy sự kiện này xảy ra. Đây không phải là một 

hình thức thiền thụ động vì một thái độ tiêu cực là không được mong muốn. 

6.− Ánh sáng và sức mạnh được giữ lại, kết hợp với ánh sáng kép của phàm 

ngã (như chúng ta biết, ánh sáng này tập trung trên cõi trí) được nhìn thấy 

đang sinh ra một ánh sáng mạnh mẽ có thể hình dung được như là ngọn đèn 

pha chói lọi và mạnh mẽ. Nó phải được thấy giống như một quả cầu ánh sáng 

rực rỡ linh hoạt, nhưng chưa tỏa ra hay phóng chiếu ra ngoài. 

Ánh sáng và sức mạnh được giữ lại, kết hợp với ánh sáng kép của phàm ngã, 

Do đó, ánh sáng và sức mạnh của linh hồn kết hợp với ánh sáng kép của vật chất 

trong thể trí, như chúng ta biết, ánh sáng này tập trung trên cõi trí, và thực ra 

trước đó Ngài nói trong thể trí, được nhìn thấy đang sinh ra một ánh sáng 

mạnh mẽ có thể hình dung được như là ngọn đèn pha chói lọi và mạnh mẽ. 

Bây giờ bạn đã có trải nghiệm khi bạn hình dung một cái gì đó, tăng thêm sức 

mạnh và độ sáng cho nó. Bạn nhìn thấy luồng ánh sáng, bằng ý chí và thông qua 

trí tưởng tượng sáng tạo, bạn làm nó trở nên chói rạng và sáng hơn cho đến khi 

nó có đạt một độ sáng chói và có sức mạnh mạnh mẽ. Nó phải được thấy giống 
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như một quả cầu ánh sáng rực rỡ linh hoạt, nhưng chưa tỏa ra hay phóng 

chiếu ra ngoài. 

7.− Khi động tác hình dung này được xem như hoàn tất thỏa đáng, tiếp theo 

là thời gian tạm nghỉ, trong đó người tìm đạo tập trung mọi ý chí mà y đang 

có đàng sau ánh sáng được tạo ra bằng sự dung hợp của ba loại ánh sáng của 

linh hồn, thể trí và vật chất. Động tác này có liên quan đến giai đoạn mà 

Patanjali đã nói đến, đó là giai đoạn “thể trí được giữ ổn định trong ánh sáng”. 

Vâng, khi đó ý chí ở phía sau nó, và ý chí là một phần của quá trình tập trung. 

Thông qua ý chí, chúng ta tiếp tục hợp nhất ba ánh sáng này thành một ánh 

sáng. Công dụng của ý chí này—ý chí linh hồn−phàm ngã—thì mãnh liệt, 

nhưng vào giai đoạn này thì yên tĩnh và không thu hút hay tỏa ra. Nói cách 

khác, chúng ta chưa hình dung nó phóng chiếu ra ngoài vào cõi cảm dục.  

Chúng ta hãy nhớ lời Chân sư DK nói với chúng ta  hãy làm theo công thức này 

như tôi đưa ra. Ngài cho chúng ta công thức, và thật khôn ngoan để làm như 

Ngài dạy và tin tưởng rằng kết quả sẽ ở đó. Thật ngạc nhiên khi một số đệ tử của 

Ngài không làm theo lời khuyên của Ngài. Họ không tham thiền và làm theo 

cách mà Ngài yêu cầu, không báo cáo về điều đó. Có vẻ như đó là việc từ chối một 

cơ hội lớn, nhưng chúng ta sẽ có cơ hội một lần nữa bởi vì Ngài sẽ là một trong 

những Chân sư xuất hiện trên thế gian, và rất có thể nhiều người trong chúng 

ta sẽ tham gia trực tiếp với Ngài và sẽ có một cơ hội khác. 

8.− Kế tiếp là tiến trình mà ảo cảm cần xua tan và ngọn đèn pha của trí tuệ 

được mang vào sự giao tiếp lẫn nhau bằng mãnh lực của tư tưởng. Ảo cảm và 

tính chất của nó, ngọn đèn pha và sức mạnh của nó đều được nhận biết đúng 

theo bản chất của chúng, một hoặc nhiều hiệu quả được mang lại bằng mối 

liên hệ đó nên được xem xét cẩn thận. Không thực hiện điều này theo cách mà 

tiến trình trí tuệ, ánh sáng và sức mạnh sẽ làm mạnh thêm ảo cảm vốn đã 

mạnh sẵn. Cần phải thực hiện như thế nào mà vào lúc kết thúc tiến trình, ảo 

cảm sẽ bị suy yếu một cách đáng kể và sau rốt bị xua tan. Đây là một nhận 

thức quan trọng. 

Kế tiếp là tiến trình mà ảo cảm cần xua tan và ngọn đèn pha của trí tuệ được 

mang vào sự giao tiếp lẫn nhau bằng mãnh lực của tư tưởng. Vâng, chúng ta 

sẽ thực sự cố gắng để hiểu những gì xảy ra ở đây. Ảo cảm và tính chất của nó, 

ngọn đèn pha và sức mạnh của nó đều được nhận biết đúng theo bản chất của 

chúng, Hãy lưu ý, chúng ta nhận ra bản chất của ảo cảm, năng lượng và sức 

mạnh của ánh sáng chiếu rọi. Đó là chùm ánh sáng cung 1 theo một cách nào 

đó. Nhận ra ánh sáng đèn pha như nó là—chúng ta thấy đúng bản chất thật sự 

của ảo cảm,  của ánh sáng soi rọi, một hoặc nhiều hiệu quả được mang lại bằng 

mối liên hệ đó nên được xem xét cẩn thận. Chúng ta phải dành thời gian cho 
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điều đó, suy nghĩ cẩn thận về hiệu ứng hoặc các hiệu ứng được mang lại bởi mối 

quan hệ giữa ảo cảm và ánh sáng đèn pha. Không thực hiện điều này theo cách 

mà tiến trình trí tuệ, ánh sáng và sức mạnh sẽ làm mạnh thêm ảo cảm vốn đã 

mạnh sẵn. Điều này quan trọng, vì nếu chúng ta không cẩn thận, chúng ta làm 

rối tung công việc.  Nếu chúng ta có một sự sợ hãi nào đó, hoặc nếu chúng ta 

không thực sự nhìn rõ bản chất của ảo cảm là gì, sử dụng sức mạnh của trí tuệ, 

chúng ta có thể gia tăng sức mạnh của ảo cảm vốn đã mạnh mẽ. Chúng ta không 

muốn làm điều đó xảy ra. Cần phải thực hiện như thế nào mà vào lúc kết thúc 

tiến trình, ảo cảm sẽ bị suy yếu một cách đáng kể và sau rốt bị xua tan. Đây là 

một nhận thức quan trọng. Chúng ta không muốn tăng cường ảo cảm bằng 

cách đắm mình vào đó, cho phép nó hấp thụ năng lượng của chúng ta và trở nên 

mạnh mẽ hơn. Chúng ta luôn phải giữ một mức độ tách rời khi chúng ta xem 

những điều này. 

9.− Sau khi đạt được sự định trí, sự nhận thức và mối liên hệ cần thiết, bấy giờ 

người tìm đạo (bằng tác động của ý chí và của trí tưởng tượng sáng tạo) bật 

ngọn đèn pha lên và thấy được một chùm ánh sáng linh hoạt phóng ra và 

xuyên thủng ảo cảm. Y phải hình dung ra một chùm ánh sáng chói lọi rộng 

lớn, đang từ thể trí giác ngộ tuôn tràn lên cõi cảm dục. Y phải tin rằng việc 

xảy ra như thế. 

Sau khi đạt được sự định trí, sự nhận thức và mối liên hệ cần thiết, khi chúng 

ta thực hiện việc này, chúng ta sẽ ngày càng hoàn thiện hơn bấy giờ người tìm 

đạo (bằng tác động của ý chí và của trí tưởng tượng sáng tạo) chính bạn sẽ biết 

khi nào ý chí của bạn sẽ nảy sinh trong bạn, bạn sẽ cảm nhận được nó, cảm nhận 

được ý chí. Tôi thường sử dụng từ cảm nhận này mọi lúc. Nói cảm nhận tôi 

không muốn nói đến một phản ứng của cảm xúc, mà tôi dùng nó theo cách mà 

Chân sư Morya sử dụng. Ngài nói, chúng ta phải thực sự học cách cảm nhận và 

cảm nhận của trái tim là quan trọng nhất. Nó có nghĩa là chạm vào một cái gì đó 

và hiểu như là kết quả thông qua sự nhạy cảm rung động của thứ mà bạn chạm 

vào. Đó là ý mà tôi muốn nói bật ngọn đèn pha lên chúng ta có thể áp dụng điều 

này cho bài thiền nhóm của chúng ta và thấy được một chùm ánh sáng linh 

hoạt phóng ra và xuyên thủng ảo cảm. xuyên thủng, đó thực sự là một cái gì đó 

bén nhọn, như gươm giáo xuyên qua đối tượng mà chúng phải phá hủy. Đối 

tượng đó là một thể tích hợp, và chúng ta muốn tạo một lỗ thủng lên đối tượng 

mà chúng ta muốn làm cho nó trở thành bất lực, mất đi sức mạnh. Qua lỗ thủng 

đó, chúng ta có thể thâm nhập vào. Y phải hình dung ra một chùm ánh sáng 

chói lọi rộng lớn, đang từ thể trí giác ngộ tuôn tràn lên cõi cảm dục. Y phải tin 

rằng việc xảy ra như thế. Trong trường hợp này, bạn phải cảm thấy trí của bạn 

đang hoạt động trên cõi cảm dục, và lưu ý là không việc nào có thể được thực 
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hiện khi chúng ta nghi ngờ rằng nó sẽ không hiệu quả. “Y phải tin rằng việc xảy 

ra như thế”. 

Có một bức tranh của Nicholas Roerich vẽ một vị thánh đang cầu nguyện. Vị 

thánh rất nhiệt thành, và tất cả đều có vẻ ổn. Nhưng bên dưới gót chân của vị 

Thánh là một con rắn màu đen bé nhỏ, con rắn của nghi ngờ, và điều đó có thể 

phá hoại toàn bộ quá trình. Vì vậy, chúng ta phải làm rõ chính bản thân trong 

niềm tin thực sự rằng chúng ta có Huyền Giai phía sau chúng ta. Chúng ta biết 

rằng các Ngài nói sự thật. Chúng ta phải gạt bỏ tất cả những dè dặt nghi ngờ, 

những gì phát sinh từ những kinh nghiệm rất dễ sai lầm của chúng ta và chấp 

nhận rủi ro khi tin tưởng. 

Tôi nhớ một trong những bộ phim cũ của Indiana Jones, phim “Indiana Jones và 

Cuộc thập tự chinh cuối cùng”, trong đó Indiana Jones tìm kiếm Chén Thánh và 

anh phải trải qua tất cả các loại thử thách, và một trong những thử thách đó là 

vực thẳm giữa anh và Chén Thánh, một vực thẳm hàng trăm mét chiều sâu mà 

anh có thể rơi vào. Có lẽ một số bạn đã xem phim đó, một vực thẳm sâu hàng 

trăm mét, và bạn phải bước qua vực thẳm với đức tin thuần khiết. Do đó, Indiana 

Jones phải có sự can đảm và đức tin, và anh đã làm điều đó, và ô kìa, một cầu ánh 

sáng xuất hiện bên dưới anh, hỗ trợ anh và đưa anh qua vực thẳm. Đối với nhiều 

người trong chúng ta, đó là một câu chuyện ngụ ngôn về những gì chúng ta phải 

làm. Đó là bước nhảy vọt của đức tin và người thực sự có đức tin sẽ thấy nhiều 

điều được hoàn thành. 

Trong Kinh Thánh Tân Ước, khi ai đó được chữa lành, đức Christ nói rằng chính 

khuôn mặt của ngươi đã làm cho ngươi trở nên hết bệnh. Do đó, mặc dù chúng 

ta là những người chí nguyện thuộc loại trí tuệ, chúng ta đang học hỏi mở trí rất 

nhiều, chúng ta không thể thành công nếu không được hỗ trợ bởi một đức tin 

thực sự. 

10.− Kế đó đến giai đoạn quan trọng và khó khăn của công việc, đó là người 

hành đạo gọi tên ảo cảm và nhìn thấy ảo cảm ở trong tiến trình tan rã. Y giúp 

vào tiến trình này bằng cách nói với sự nhất tâm và không phát thành lời: 

Sức mạnh của ánh sáng ngăn chận việc xuất hiện ảo cảm (đọc tên ảo cảm). 

Sức mạnh của ánh sáng làm vô hiệu tính chất của ảo cảm, không cho ảnh 

hưởng đến tôi. 

Mãnh lực của ánh sáng hủy diệt sự sống ở sau ảo cảm. 
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Thốt ra ba câu này, có nghĩa là tạo ra sự xác quyết về sức mạnh, về mục tiêu, 

và phải được thốt ra với sự nhất tâm an trụ, với thể trí được giữ ổn định và với 

một định hướng tích cực. 

Kế đó đến giai đoạn quan trọng và khó khăn của công việc, đó là người hành 

đạo gọi tên ảo cảm và nhìn thấy ảo cảm ở trong tiến trình tan rã. Y giúp vào 

tiến trình này bằng cách nói với sự nhất tâm và không phát thành lời: 

Ở đây, đức DK nói rằng bạn nói thầm, không thành tiếng, nhưng tôi cho rằng 

bạn có thể làm điều đó một trong hai cách. Nhưng dù sao, bạn thốt lên các lời 

này tại một điểm trụ, point of tension, điểm tập trung của ý chí bất lay chuyển, 

và chúng ta nói thầm không thành tiếng các câu sau đây, và tất cả chúng ta đều 

đã quen thuộc với những câu này. 

Sức mạnh của ánh sáng ngăn chận việc xuất hiện ảo cảm (đọc tên ảo cảm). 

Sức mạnh của ánh sáng làm vô hiệu tính chất của ảo cảm, không cho ảnh 

hưởng đến tôi. 

Mãnh lực của ánh sáng hủy diệt sự sống ở sau ảo cảm. 

Khi bạn đã đạt được ý chí tập trung bất lay chuyển, một số nhận thức cảm xúc 

sẽ đến với bạn, và bạn biết sự khác biệt giữa trạng thái uể oải, không ý chí với 

trạng thái tập trung căng thẳng, với ý chí bất lay chuyển, với thể trí ổn định và 

với một định hướng tích cực. Đó là một công việc với ý chí và, như tôi đã nói, 

cuối cùng xuất phát từ trán của bạn là Chiếc Sừng của Con Kì Lân, một vũ khí 

tuyệt vời của vị điểm đạo đồ, chùm ánh sáng nhận thức. Nó tiết lộ, nó phá hủy, 

và nhờ đó vị điểm đạo đồ có thể thực hiện công việc của mình. 

11.− Lần nữa Thánh Ngữ được ngân lên với ý định tạo ra những gì mà ngôn 

từ huyền linh học gọi là “Tác Động Thâm Nhập”; bấy giờ ánh sáng được thấy 

hoàn tất ba việc: 

a. Tạo một tác động rõ rệt lên ảo cảm.  

b. Xâm nhập vào ảo cảm và bị nó thu hút. 

c. Từ từ xua tan ảo cảm; theo thời gian qua ảo cảm sẽ không bao giờ 

mạnh trở lại và sau rốt sẽ cùng biến mất.  

Lần nữa Thánh Ngữ được ngân lên với ý định tạo ra những gì mà ngôn từ 

huyền linh học gọi là “Tác Động Thâm Nhập”; bấy giờ ánh sáng được thấy 

hoàn tất ba việc: bạn hình dung ánh sáng làm những việc này. 

a. Tạo một tác động rõ rệt lên ảo cảm.  

b. Xâm nhập vào ảo cảm và bị nó thu hút. 
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c. Từ từ xua tan ảo cảm; theo thời gian qua ảo cảm sẽ không bao giờ 

mạnh trở lại và sau rốt sẽ cùng biến mất.  

Chúng ta phải kiên nhẫn vì chúng ta không thể mong đợi bất kỳ điều này xảy ra 

chỉ sau một đêm. 

12.− Tiến trình này được nối tiếp bằng một tiến trình thu hồi, trong đó người 

tìm đạo một cách chủ tâm và cố ý thu hồi chùm ánh sáng, đồng thời tái định 

hướng chính mình vào cõi trí. 

Sau đó, chúng ta thu hồi chùm tia sáng và tái định hướng lại trên cõi trí. Chúng 

ta thu hồi lại chùm ánh sáng để bảo tồn sức mạnh của chúng ta. Tôi muốn nói 

rằng ảo cảm không bao giờ bị xua tan ngay lập tức. Ảo cảm có nguồn gốc quá 

lâu đời. Ảo cảm không bao giờ tiêu tan ngay lập tức như Chân sư DK nói vì nó có 

nguồn gốc quá cổ xưa. Theo ý nghĩa nào đó, chúng ta đang dọn dẹp những thứ 

đã ở cùng với chúng ta hàng trăm ngàn năm, và có thể là hàng triệu năm Nhưng 

kiên trì sử dụng công thức này sẽ làm suy yếu ảo cảm và nó sẽ từ từ và chắc 

chắn biến mất, con người sẽ tự do bước khỏi chướng ngại đặc biệt đó. Công 

thức này có vẻ khá dài, nhưng tôi đã cố ý phân nó ra thành chi tiết với đầy đủ 

ý nghĩa để người tìm đạo có thể hiểu được một cách rõ ràng những gì mà y 

định làm. Sau khi thực hành đúng và tuân theo một cách trung thực các điều 

kiện cần thiết, người tìm đạo sẽ tuân theo nó hầu như một cách tự động và tất 

cả những gì mà bấy giờ y cần sẽ là phương thức rút gọn theo nét phác họa vắn 

tắt sau đây và cơ bản đó là những gì mà Chân sư DK làm ở đây. Ngài đưa cho 

chúng ta những gì chúng ta vừa nói, ở dạng tóm tắt. Và cuối cùng đó sẽ là những 

gì chúng ta sẽ thực hành.  

Hỡi  huynh  đệ,  các  bạn  sẽ  thấy  những  gì  tôi  đang  làm thực ra là giảng dạy 

cho thế hệ sắp đến cách hủy diệt các hình tư  tưởng  đang  cầm  giữ  nhân  loại,  

và,  trong  trường  hợp  ảo cảm, vốn là các hình thức mà dục vọng, xúc cảm, sự 

nhạy cảm với  môi  trường,  đạo  tâm  đang  phát  triển  và  các  lý  tưởng  cổ 

xưa đã chiếm đoạt và đang ngăn chận ánh sáng của linh hồn không  cho  chiếu  

rọi  vào  ý  thức  đang  thức  tỉnh.  Ảo cảm là bức màn che giấu chân lý. Do đó, 

một trong những cách để thoát khỏi ảo cảm là nghĩ về sự thật và nói sự thật 

nhiều nhất có thể Các  năng lượng hình thành trên cõi cảm dục đều không phải 

là xúc cảm và cảm giác thuần khiết, được khoác dưới lớp chất liệu thuần túy  

cảm dục, vì không có sự việc nào như thế Chúng ta phải thực sự xem xét điều 

này, so sánh nói với quyển Hóa Học Huyền Bí. Chúng là các ham muốn theo  bản 

năng được khơi hoạt bằng vật chất tiến hóa của cõi trần, và trong toàn bộ của 

nó và qua hoạt động của gia đình nhân loại vật chất này đang được chuyển 

đổi và nâng lên  cho  đến  một  ngày nào  đó  chúng  ta  sẽ  thấy  sự  biến  hình 

của vật chất đó cõi trần sẽ biến đổi, biến hình và cuối cùng biến mất và “Sự Huy 
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Hoàng của Đức Mẹ Đồng Trinh” Đức Mẹ đồng trinh Maria theo nhiều cách là 

chính trái đất như Tuija nói – Trạng  Thái  Mẹ  liên  quan  với  thiên  tính Chúng 

ta đang cứu chuộc vật chất của hệ mặt trời trước và dần dần tất cả vật chất thực 

sự sẽ là chất dĩ thái khi sự cứu chuộc đã xảy ra. Chúng  cũng  là  các hình tư 

tưởng đi xuống mà con người phát triển luôn luôn tạo ra  và  lôi cuốn vào sự 

biểu lộ, khoác cho chúng chất liệu  của dục  vọng.  Khi  các  hình  tư  tưởng  

đang  đi  xuống  này  (một phản chiếu trong ba cõi thấp của “đám mây lớn 

chứa các điều khả tri” (“cloud of knowable things) đang được nhận biết như 

Patanjali đã  gọi,  và  đang  lượn  lờ  trên  cõi  Bồ  Đề  chờ  lắng  tụ xuống) và 

khối giáng xuống gồm các đòi hỏi theo bản năng từ trạng thái thấp  của  từng  

cá  nhân và từ  nhân loại nói chung, gặp  nhau  ở  điểm  nhất  tâm  (point  of  

tension)  lúc  bạn  có  sự xuất hiện của cõi cảm dục – một lãnh vực hoạt động 

do con người tạo ra. Chúng ta thực sự cần phải suy ngẫm về điều này. Thế 

nhưng đó là một mô tả nữa về bản chất của cõi cảm dục và về sự không thực của 

nó. Hình tư tưởng đi xuống và dục vọng đi lên Trong thiên nhiên, các giới dưới 

nhân loại không hề biết cõi cảm dục; các giới siêu nhân loại đã vượt qua cõi 

ấy, đã tìm ra cái bí ẩn về sự phỉnh lừa của cõi cảm dục và không còn thừa nhận 

cõi đó nữa ngoài việc xem cõi đó như lãnh vực kinh nghiệm tạm thời mà con 

người sinh hoạt trong đó. Trong lãnh  vực  đó  con  người học  được  sự  thật  

rằng  “Thực  tại vốn không là cái nào trong những cái này mà chỉ có Cái Này 

(the One)  và  Cái  Kia  (the  Other)  có  liên  quan  với  nhau” có nghĩa rằng cõi 

cảm dục không thực sự tồn tại nhưng hai yếu tố tạo ra nó tồn tại.  Đây  là một 

trong các lối nói của huyền linh học mà vị đệ tử phải học cách hiểu và dùng 

để mô tả sự biểu lộ. 

Trong đoạn văn trên, có một hoặc hai câu mà Ngài nói có thể khiến chúng ta 

nghiền ngẫm trong cả một năm. 
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CÂU HỎI VÀ TRẢ LỜI 

1. Thấy và cảm nhận— “See and feel” 

Khi nói “thấy và cảm nhận”, tôi không có ý nói đến một phản ứng cảm xúc. Tôi 

muốn nói việc ghi nhận rung động đầu vào của cái mà tâm thức của bạn chạm 

đến. Đó là một lời nhắc nhở quan trọng đối với chúng ta, những người có xu 

hướng trí tuệ, và con đường trí tuệ đương nhiên là cách hoạt động thoải mái 

nhất của chúng ta.  Chân sư DK khuyến khích chúng ta làm điều đó, nhưng dù 

tất cả chúng ta cần đến trí tuệ huyền linh của sao Thiên vương, chúng ta không 

nhất thiết phải bỏ đi sự nhạy cảm thần bí của Sao Hải Vương. Chúng ta phải có 

cả hai hành tinh lớn đó cùng nhau. Người ta có thể biết rằng thấy và cảm nhận 

tạo ra thực tại. Đó là một mantram hay, miễn là chúng ta không bị thiên lệch về 

phía cảm giác của chúng ta, mà là một ghi nhận rung động về những gì ở đó. Do 

đó, nó có thể bằng cách nào đó tác động một cách cảm xúc đến chúng ta. Điều 

này cộng với ý chí thương yêu tích cực phải là chìa khóa cho các kết quả được 

biểu hiện. Cũng như lời nhắc nhở hãy đóng vai trò người quan sát trong mối liên 

hệ với ảo cảm cần phải giải quyết cũng rất quan trọng. 

Khi chúng tôi được đào tạo ở trường Arcane—tôi đã ở đó một thời gian dài—

chúng tôi không muốn cảm nhận mà chỉ muốn suy nghĩ, muốn thấy. Nhưng theo 

quan điểm của tôi, đức Christ cảm nhận vào tất cả mọi người. Nếu bạn cảm nhận, 

tinh chỉnh nó, bạn mang nó đến đỉnh cao của nó, cuối cùng nó trở thành sự đồng 

nhất (identification), cuối cùng nó thoát khỏi ranh giới giữa cái tôi của bạn và 

cái tôi của người khác và biến mọi thứ thành Một. 

Vì vậy, trong quan điểm của tôi, thông qua sao Hải Vương, cảm giác chân thực có 

liên hệ với cõi mặt Bồ đề, cõi Chân thần, cõi cảm dục Vũ Trụ, và tái hiện tất cả 

mọi thứ được ghi nhận như là Một.  

2. Kêu gọi đến Linh hồn để xua tan ảo cảm là cách làm sai 

Tôi nghĩ rằng sự ngây ngất của nhà thần bí thiếu lí trí nhưng quá nhiệt thành 

mô tả điều này, và Chân sư DK có nói rằng một số người thậm chí chết vì khát 

vọng của họ. Thể trí không được sử dụng như một yếu tố cân bằng, và năng 

lượng linh hồn đổ vào được tăng cường đến mức những gì trong thể cảm dục 

trở nên mạnh mẽ đến mức họ không thể kiểm soát được nó. Chân sư DK thực 

sự đề cập đến vấn đề này ở đâu đó trong sách của Ngài và tôi đã đọc điều này từ 

rất lâu, nhưng cơ bản Ngài nói rằng những gì cần thiết để phá tan ảo cảm là sức 

mạnh của thể trí được khai ngộ, nhưng khi chúng ta đối phó với ảo tưởng, 

chúng ta cần đến sức mạnh của linh hồn và trực giác. Điều đó không có nghĩa 
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là Ngài loại bỏ linh hồn ra khỏi việc phá tan ảo cảm, nhưng yếu tố tiên  phong ở 

đây là một thể trí trong sáng rõ ràng bằng cách sử dụng cung năm, bất kể bạn 

thuộc cung nào, và đó là điều cần thiết trước tiên, để thực sự hiểu về ảo cảm, 

phóng ra luồng ánh sáng để phá tan ảo cảm. Nhưng với ảo tưởng, linh hồn có 

tính tổng thể toàn vẹn về nó, mà ảo tưởng lại hoàn toàn là sự phân mảnh. Do đó 

tính toàn vẹn, tính tổng thể của linh hồn và trực giác là điều cần thiết để thâm 

nhập và xua tan ảo tưởng. 

Vì mọi người không có một thể trí minh mẫn, một tư duy rõ ràng, và họ chạm 

đến năng lượng của linh hồn quá sớm. Năng lượng của linh hồn rất mạnh mẽ 

và có một sự kết nối tự nhiên với cõi cảm dục, cũng như Chân thần có mối liên 

hệ với cõi trí, linh hồn với cõi cảm dục, phàm ngã với cõi vật lý. Do đó, những 

người như chúng ta có sự nghiên cứu giáo lý một cách cẩn thận, chúng ta có sự 

đối trọng của trí tuệ. Chúng ta không để cho năng lượng của linh hồn tuôn vào 

quá nhiều theo một cách phi lý đến mức thể cảm dục với những nhiệt thành và 

khát vọng của nó, với những ảo cảm chưa được nhận diện rõ ràng được tăng 

cường và trở nên hỗn loạn bên trong chúng ta. Tôi đang mô tả những điều này 

từ những gì mà Chân sư DK nói, và tất cả chúng ta đã thấy những nhà thần bí 

làm việc trong một trạng thái xúc cảm tâm linh và thiếu một thể trí rõ ràng làm 

đối trọng. Sinh viên huyền linh học như chúng ta cần một thể trí rất rõ ràng 

để định hướng mãnh lực của linh hồn nơi mà chúng phải đến. 

Tất nhiên, thường thì sự tiếp xúc với linh hồn kích thích phàm ngã đến mức thể 

cảm dục bùng phát khát vọng, tuy nhiên nó không thực sự hiểu những gì đã tiếp 

xúc. Con đường của chúng ta là con đường của tri thức rõ ràng mà không đánh 

mất khát vọng. Tôi thường suy nghĩ theo đường lối chiêm tinh học, vì vậy tôi 

sẽ diễn tả điều này một cách chiêm tinh. Đó là sự cân bằng giữa Thiên vương 

tinh và Hải vương tinh. Sao Thiên Vương là huyền bí gia và sao Hải Vương là 

thần bí gia, và chúng ta hãy đặt chúng cùng nhau. Bạn hãy nhìn vào sơ đồ của 

các hệ hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta, bạn sẽ thấy Sao Thiên Vương 

và Sao Hải Vương đứng trên tất cả những hệ hành tinh khác, và đặt hai hệ thống 

đó lại với nhau là công việc của chúng ta, không làm mất đi sự nhạy cảm của Sao 

Hải Vương và vẫn có sự nhận thức rõ ràng, sáng suốt và nhanh nhạy của sao 

Thiên vương, và đó không phải là điều dễ dàng. Chúng ta có xu hướng ủng hộ 

cái này hay cái khác, nhưng chúng ta phải có sự cân bằng, và tôi nghĩ ở Chân sư 

DK, bạn thực sự thấy sự cân bằng đó. Có thể ở Chân sư Jesus hoặc Chân sư 

Serapis, các Ngài hướng tới Sao Hải Vương nhiều hơn, và ở một số Chân sư khác, 

các Ngài lại hướng tới sao Thiên vương tinh. Nhưng chúng ta cần cố gắng cân 

bằng cả hai. 



199 | P a g e  

 

 

 


