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Giảng giải theo chiêm tinh học
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KỲ CÔNG XI 
BẢO BÌNH
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◦ Hành Tinh Chủ quản (Chủ Tinh): Ngoại môn, Thiên Vương Tinh; Nội môn, Mộc Tinh.

◦ Chủ âm (keynote):

◦ Cấp độ phàm ngã: “Hãy để dục vọng trong hình tướng là qui luật”

◦ Cấp độ Linh hồn: “Tôi là nước của sự sống, tuôn chảy cho những người đang khát.

Thiên Vương Tinh Mộc Tinh
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◦ Mục tiêu bí truyền trong Bảo Bình: là phát triển thể trí khoa học và sử dụng nó để hỗ trợ
nhu cầu thế gian; để tìm kiếm một nhóm nhân đạo, hay nhóm nội môn vốn chia sẻ cùng một lý
tưởng, và làm việc với nhóm này để mang lại sự thay đổi xã hội tốt đẹp hơn; và để thúc đẩy
nhân quyền trên thế giới.

◦ Các Cung của Bảo Bình là Cung 5: : đây là Cung của Trí cụ thể, và nó ban cho Cung Bảo
Bình một tâm trí khoa học, một công cụ khảo cứu tốt để khai mở những bí ẩn của thiên nhiên

◦ Sự Khai mở Tâm thức trong Bảo Bình:

◦ Cấp độ phàm ngã: Chủ âm là "Hãy để dục vọng trong hình tướng là qui luật," linh 
hồn non trẻ trong Bảo Bình sống trong thế giới của những suy nghĩ xoay quanh bản thân và
những mối quan tâm vật chất cá nhân của riêng mình. Điều này được “nuôi dưỡng” bằng tác
động của Thiên Vương Tinh và Thổ Tinh hoạt động ở cấp độ phàm ngã, biểu hiện như chủ
nghĩa cá nhân ích kỷ, tham vọng một cuộc sống hình tướng cùng phần thưởng của nó. Trong 
trường hợp cực đoan, thế giới này trở nên mạnh mẽ hơn so với hiện thực, làm cho họ trở
thành bị cô lập khỏi những người khác và xã hội. Điều này dẫn đến một thái độ chia rẻ. Kỳ
Công Hercules đề cập đến điều này.
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Cấp độ Linh hồn: Khi linh hồn hoặc tâm thức nhóm phát triển, năng lượng mở rộng và hòa

lẫn của Mộc Tinh bắt đầu có hiệu quả. Mantram của giai đoạn này là “Tôi là nước của sự

sống, tuôn chảy cho những người còn khát”, linh hồn Bảo Bình tiến hóa được điểm đạo

lần thứ 3 và hướng đến cuộc điểm đạo thứ 4. Kết quả là một người phụng sự thế gian. Bây 

giờ, cả cuộc sống của y nhằm cống hiến sự hiểu biết tinh thần và ban phát ân sủng. Hầu hết

các linh hồn thoát khỏi bánh xe luân hồi trong Cung Hoàng Đạo này, nhưng điều này còn nằm

ở phía trước rất xa đối với hầu hết mọi người..

Nhu cầu của người Cung Bảo Bình là tìm một nhóm có những lý tưởng cộng hưởng với lý

tưởng của riêng họ, và để phục vụ nhân loại thông qua việc phụng sự vị tha. Những linh 

hồn này là những nhà cải cách, những người làm việc để mang lại sự thay đổi lớn trong xã

hội, mang lại những lợi ích tốt đẹp hơn. Nhiều người sẽ trở thành các nhà khoa học do 

chịu ảnh hưởng của Cung 5 của Bảo Bình, và đóng góp của họ sẽ là những khám

phá mới và công nghệ tiên tiến. Nhưng các đệ tử Bảo Bình có thể được tìm thấy trong mọi

lĩnh vực. Họ cống hiến tất cả những gì họ có để đáp ứng nhu cầu thế gian. Họ là linh hồn nổi

bật lên trong ánh sáng và sức mạnh của Tinh Thần, ban phát đời sống Tinh Thần, Tình

Thương và Minh Triết đến bất cứ nơi nào cần thiết.
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Kỳ công thứ 11 
Cung Bảo Bình

Dọn sạch
Chuồng Ngựa Augean



Bên trong Cung điện Bình An đấng Chủ Tọa Vĩ đại tuôn rải ánh sáng rực rỡ của tư tưởng cao cả của
Ngài. Vị Huấn Sư bước đến gần.  “Ngọn lửa duy nhất phải thắp sáng bốn mươi chín ngọn lửa khác,” 
Đấng Chủ Tọa Vĩ đại khẳng định. 

“Vâng, sẽ phải như thế,” vị Huấn Sư trả lời. “Sau khi đã thắp sáng ngọn đèn của riêng mình, bây giờ
Hercules phải mang Ánh Sáng đến những người khác.” Không lâu sau đó, vị Thầy triệu Hercules 
đến.

“Bánh xe đã quay mười một lần, và bây giờ con đứng trước một Cổng khác. Đã bao lâu nay con đã
theo đuổi ánh sáng chập chờn không chắc chắn lúc ban đầu, sau đó sáng lên trở thành một ngọn
hải đăng ổn định, và bây giờ tỏa sáng cho con như một mặt trời rực rỡ. Bây giờ con hãy quay lưng
lại ánh sáng đó; bước ngược lại; hãy quay trở lại với những người mà ánh sáng còn le lói và giúp họ
làm cho nó phát triển. Hãy đi đến gặp Augeas mà vương quốc cần được tẩy sạch khỏi cái ác cổ xưa. 
Thầy đã nói thế”

Hercules đi qua Cổng thứ 11 để tìm vua Augeas.
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Khi Hercules tiếp cận lãnh thổ của vua Augeas, một mùi hôi thối khủng khiếp xộc vào mũi của chàng
đã khiến chàng suýt ngất xỉu và yếu đi. Chàng được biết rằng trong nhiều năm qua, Vua Augeas đã
không bao giờ dọn đi những phân gia súc của ông để lại trong các chuồng ngựa hoàng gia. Khi đó, 
những cánh đồng cỏ quá nhiều phân đến nỗi không cây trồng nào có thể phát triển. Kết quả là bệnh
dịch tàn phá đã quét qua vùng đất, tàn phá đời sống người dân. [181]

Hercules đi đến cung điện và thông báo cho Augeas rằng chàng sẽ dọn sạch các chuồng ngựa. Tuy
nhiên, Augeas tỏ ra nghi ngờ và không tin. 

"Ngươi nói rằng ngươi sẽ làm công việc vĩ đại này mà không cần phần thưởng?" Nhà Vua tuyên bố
một cách ngờ vực. "Ta không có niềm tin vào những người tự cao như vậy. Này Hercules, ngươi đã
trù bị một số kế hoạch xảo quyệt để truất ngôi ta. Ta chưa bao giờ nghe những con người tìm cách
phục vụ thế gian mà không cần tưởng thưởng. Mặc dù thế, tại thời điểm này ta muốn chào đón bất
cứ kẻ nào tìm cách giúp đỡ. Nhưng phải có sự mặc cả , kẻo ta bị chê trách là một vị vua ngu ngốc. 
Nếu ngươi trong vòng một ngày làm được những gì ngươi đã hứa, ta sẽ bac ho ngươi một phần
mười của bầy gia súc lớn của ta; nhưng nếu ngươi, cuộc sống và tài sản của ngươi sẽ nằm trong tay
ta. Tất nhiên, ta không nghĩ rằng ngươi có thể thực hiện những gì ngươi khoác lác, nhưng ngươi có
thể thử."
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Sau đó Hercules rời nhà vua. Chàng lang thang qua những nơi bị tàn phá, và nhìn thấy một chiếc xe
đi ngang qua chất đầy xác chết, các nạn nhân của bệnh dịch hạch.

Chàng quan sát thấy Hai con sông Alpheus và Peneus chảy lặng lẽ gần đó. Đứng trên bờ một con 
sông, câu trả lời cho vấn đề lóe lên trong tâm trí của chàng.

Chàng dốc hết sức lực và thành công trong việc làm chuyển hướng dòng chảy của hai dòng sông ra
khỏi hướng mà chúng đã chảy trong nhiều thập kỷ. Hai dòng sông Alpheus và Peneus được điều
khiển để đổ nước của chúng qua các chuồng đầy phân của vua Augeas. Dòng nước lũ chảy xiết vội
vã cuốn đi sự bẩn thỉu tích lũy từ lâu. Vương quốc được thanh lọc khỏi tất cả các tối tăm hôi thối
của nó. Chỉ trong vòng một ngày nhiệm vụ bất khả thi đã được thực hiện.

Khi Hercules rất hài lòng với kết quả này, trở về với vua Augeas, nhà vua cau có.

Vua Augeas la lên trong cơn giận dữ: "Ngươi đã thành công nhờ mưu mẹo. Các con sông đã làm
công việc đó chứ không phải ngươi. Đó là mưu mẹo nhằm chiếm đoạt đàn gia súc của ta, một âm
mưu chống lại ngai vàng của ta. Ngươi sẽ không có phần thưởng. Hãy cút đi, trước khi ta lấy đầu
của ngươi." [182]
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Nhà Vua tức giận trục xuất Hercules và ra lệnh cho chàng không bao giờ được đặt chân vào lĩnh địa
của mình lần nữa nếu không muốn bị tử hình.

Khi đã thực hiện nhiệm vụ được giao, người con của nhân loại và cũng là người con của Thượng đế
trở về với đấng mà từ đó chàng đến.

Vị Thầy nói khi Hercules đến gần Ngài: "Con đã trở thành người phụng sự thế gian. Con đã tiến lên
bằng cách quay lại; con đã đến Ngôi Nhà của Ánh Sáng bằng con đường khác; con đã tiêu phí ánh
sáng của con để cho ánh sáng của người khác có thể tỏa sáng. Những viên ngọc mà Kỳ công thứ XI 
ban cho con mãi mãi là của con."
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Kỳ công thứ XI – Dọn sạch chuồng ngựa Augean

Aquarius Labor

LoH p 180-194

 Các chuồng ngựa chưa được dọn sạch trong nhiều năm

 Các cánh đồng đã bị bỏ hoang, bởi vì không có gì có thể mọc ở đó

 Khí độc hại đã làm cho mọi người bệnh

 Vua Augeas nhìn Hercules một cách nghi ngờ

 Nhưng ông hoan nghênh Hercules thử và thực hiện sự khoe khoang của mình

 Hứa thưởng 1/10 chuồng ngựa Hoàng gia nếu chàng thành công

 Ngược lại, nếu thất bại chàng sẽ mất mạng sống và tài sản

 Đứng cạnh 2 con sông gần đó, một ý tưởng gây cảm hứng cho Hercules

 Chàng chuyển hướng các con sông, để chúng làm sạch các chất bẩn

 Và trong một ngày hoàn tất công việc của mình

 Vua Augeaus tuyên bố đó chỉ là thủ thuật, một âm mưu chống lại nhà vua

 Vì vậy, ông đã không cho Hercules phần thưởng và trục xuất chàng ra khỏi lĩnh vương
quốc.
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Kỳ công thứ XI – Ý nghĩa của Thần thoại

Aquarius Labor

LoH p 180-194

 Là một điểm đạo đồ, Hercules được ban cho rất nhiều lương tri
 Hercules suy gẫm vấn đề trước mắt

 Sự dơ bẩn tượng trưng cho cặn bã tích lũy mà con người đã tạo ra
 Trên cõi giới trí tuệ, cảm xúc và hồng trần

 Sự dơ bẩn này tạo ra sự chia rẻ

 Chàng đã phá vỡ rào cản bằng cách sử dụng 2 con sông để làm sạch chuồng
ngựa
 Cần 2 con song để cải thiện cuộc sống người dân

 Chúng tượng trưng cho nước của sự sống và con sông của tình thương

 Nhưng không có sự đánh giá cao người làm việc cao cả
 Con người thường không tin hoặc sợ những sự việc mà họ không hiểu

 Thế nhưng dù sao thì người phụng sự cao cả vẫn kiên trì

 Chàng bây giờ có thể là một Chân sư vì chàng đã học cách phụng sự
 Và có thể phụng sự bởi vì chàng là một Chân sư
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Kỳ công thứ XI – Cuộc Hành trình

Aquarius Journey

LoH p 228

 Phụng sự vô kỷ, Làm Việc Tập thể, và Tự Hi sinh

 Đó là dấu hiệu của Điểm Đạo Đồ

 Sẵn sàng cho thử thách phổ quát, không còn là thử thách cá nhân

 Chúng thể hiện tính bao gồm của tâm thức

 Và sự rộng lớn của các phương pháp được sử dụng

 Bằng cách tuôn chảy các dòng sông làm sạch

 Một cách biểu tượng, chàng dâng hiến công việc phụng sự cho nhân loại

 Thông qua một kỳ công chân tay

 Chỉ ra tầm quan trọng của chính việc phụng sự

 Chú không phải bản chất của việc phụng sự

 Không có phần thưởng nào - đó là một hành động Phụng sự
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Phụng sự là gì?

 TWM p204 bảo chúng ta rằng động cơ đúng đắn sẽ dẫn tới phụng sự
đúng đắn

 Biểu hiện của tình thương đối với gia đình, nhóm của Chân sư, và thiên nhiên

 Dẫn đến phụng sự Nhân loại và Tâm thức của Thiên Cơ

 DINA II p24 định nghĩa nó là một tiến trình khoa học

 Kêu gọi biểu hiện đầy đủ quyền năng của linh hồn trên cõi trần

 Thu hút tất cả các nguồn lực của sức mạnh tinh thần và trí tuệ để phụng sự

 Mặc dù một người phụng sự vĩ đại nhất thế giới làm như vậy theo bản năng

 Tâm thức não bộ của họ không ý thức được Thánh đoàn hay Thiên Cơ

 Cũng như một số sinh viên huyền linh học học quá nhiều mà không phụng sự

 DINA II p514 đề nghị đó là vấn đề của thái độ -

 Của phàm ngã đối với linh hồn (tự kiểm soát)

 Của con người tích hợp đối với nhân loại (phụng sự)

 Của người đệ tử với Huyền Giai (nhạy cảm trực giác)
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3. Phụng sự. Một sự học tập có động cơ đúng đắn đương nhiên đưa đến việc phụng sự đúng đắn, 
và thường song hành trong hình thức khách quan của nó, tức là tâm thức thúc đẩy. Từ việc phụng
sự cho một cá nhân như một sự biểu lộ của tình yêu, đến việc phụng sự cho gia đình, hoặc đến việc
phụng sự cho quốc gia, rồi phát triển đến việc phụng sự một thành viên của Thánh Đoàn, đến nhóm
của một Chân Sư, và từ đó đến phụng sự cho nhân loại. Cuối cùng phát triển một ý thức về Thiên 
Cơ và phụng sự Thiên Cơ, và một sự hiến dâng cho mục tiêu ẩn tàng của Đấng Vĩ Đại, Đấng đã đưa 
vạn vật vào hiện tồn để hoàn thành một mục tiêu đặc biệt nào đó. [WM 204]
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Tôi muốn nhắc bạn rằng phụng sự là một tiến trình khoa học, nó kêu gọi tất cả sức mạnh của linh
hồn để biểu hiện đầy đủ trên cõi hồng trần. Chính do phụng sự đã gây ra sự biểu hiện Thiêng liêng
hoặc cái mà bạn gọi là một hóa thân Thiêng liêng. Nếu một người thật sự phụng sự, y sẽ huy động
tất cả nguồn lực của sức mạnh, ánh sáng, và minh triết tinh thần, và sức mạnh của linh hồn mình, 
bởi vì nhiệm vụ phải được thực hiện luôn luôn là quá lớn đối với phàm ngã. Một số người phụng sự
lớn nhất thế gian là những người nam và nữ rất gần gũi với Thánh Đoàn, làm việc theo chỉ đạo, cảm
hứng và ấn tượng của Thánh Đoàn, [Trang 25] nhưng có thể họ không biết chi về Huyền Linh Học. 
Họ không nhận ra trong ý thức não bộ trần gian của họ các nhân sự của Thánh Đoàn, các Chân sư
Minh triết. Một trong những bi kịch hiện nay của thế giới huyền bí là số lượng lớn của các sự kiện
mà các học viên huyền môn sở hữu, và hàng đống kiến thức về Huyền Giai và Nhân Sự của Nó. 
Trong tâm trí của các đệ tử, số kiến thức và khát vọng này xóa bỏ những nhu cầu của đồng bào của
họ. Đây là một trong những vấn đề mà Thánh Đoàn đang phải đối mặt. [DINA II, 25]

16


