
BÀI GIẢNG CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG NGÀY 15-12-2019—P1 

Tôi cũng chỉ là một sinh viên như các bạn, và tất cả chúng ta đang phấn đấu tiến 

đến lần Khai Mở tiếp theo. Ngay cả Đức Hành Tinh Thượng đế của chúng ta, Đức 

Thái dương Thượng đế của chúng ta cũng vẫn còn là một sinh viên. Và cứ thế, 

điều này cứ lặp đi lặp lại hàng nghìn tỷ năm. Bạn luôn sống và chưa bao giờ có 

lúc nào mà tinh thần bạn không tồn tại. Bạn luôn tồn tại. Hình tướng sẽ thay đổi 

nhưng tâm thức bên trong của bạn, tinh thần bên trong của bạn sẽ mãi luôn duy 

trì chính xác những gì nó là. Có vô số vũ trụ và mỗi vũ trụ là một cuộc phiêu lưu 

vĩ đại. Hiện nay chúng ta là con người thay vì kim thạch hay thảo mộc, hay bất 

cứ thứ gì khác, và chúng ta đang tỉnh thức, tỉnh thức và chúng ta có thể biết rằng 

vũ trụ rộng lớn này vẫn còn là một vũ trụ hữu hạn. Vì vậy, chúng ta—bạn và tôi 

và tất cả những ai có mặt ở đây— đã từng hiện hữu trong mọi vũ trụ và hãy nhớ 

rằng bạn không phải là toàn bộ. 

Do đó, chúng ta nghĩ rằng chúng ta là một cá thể nhỏ bé, nhưng khi chúng ta 

nghiên cứu Minh Triết Muôn Đời, chúng ta sẽ ngày càng trở nên to lớn hơn, và 

có thể một ngày nào đó bạn sẽ là một hành tinh hoặc một mặt trời. Tôi biết điều 

đó nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng chúng ta—tôi, các bạn và tất cả những người khác—

chỉ là những người khởi đầu trên con đường dài này. Nhưng nếu bạn kiên trì với 

Minh Triết Ngàn Đời, bạn sẽ thành công và bạn có thể trợ giúp cho Thánh đoàn, 

cho Chân sư  DK và cho các Chân sư khác, bạn có thể giúp đỡ các Ngài. Bạn có thể 

giúp cho Thiên Cơ biểu hiện. 

Về cơ bản Thời đại mới thuộc Cung 7, và bạn có thể giúp mang thiên đường đến 

hạ giới và đó là mục tiêu của Cung 7 trong hai nghìn năm nữa—mang thiên 

đường đến trần gian. Đối với một số người trong chúng ta, cuộc sống rất khó 

khăn và có nhiều thử thách, nhiều trở ngại mà chúng ta đối mặt, nhưng trong 

bản chất bạn là tinh thần và bạn có thể vượt qua tất cả những trở ngại này. 

Nhưng điều này cần thời gian, vì vậy chúng tôi phải kiên nhẫn. Nó không thể 

xảy ra chỉ trong một kiếp sống bé nhỏ. Tôi ước tính rằng các Chân sư DK đã 

nghiên cứu Minh Triết Thiêng Liêng trong khoảng ba hoặc bốn ngàn năm. Có 

thể khi bạn tái sinh ra ở kiếp sau, bạn sẽ là một phần của các trường bí truyền 

mới sẽ xuất hiện trên hành tinh. Và bạn chỉ cần có, như Chân sư DK, nhiều 

Thông tuệ, Bác ái và Ý Chí. Và đừng bao giờ bỏ cuộc, không bao giờ bỏ cuộc!  

Tôi nhớ một câu chuyện thú vị về Winston Churchill, một con người vĩ đại, đa 

dạng, nhiều màu sắc, và có chút điên rồ. Vào khoảng năm 1940 giữa cuộc Thế 

Chiến, ông được mời thuyết giảng cho một lớp tốt nghiệp tại một trường đại học. 



Mọi người đều mong đợi một bài phát biểu dài của ông vì ông là một nhà hùng 

biện đại tài. Và ông bước ra sân khấu, bước lên bục giảng, và nhìn các sinh viên. 

Rồi ông nói: “Không bao giờ bỏ cuộc! Không bao giờ bỏ cuộc! Không bao giờ bỏ 

cuộc!” Sau đó, ông bước xuống sân khấu. Và tôi chắc rằng không một sinh viên 

tốt nghiệp nào quên bài giảng thuyết đó.  

Do đó, sẽ có những lúc khó khăn trong cuộc sống đến với bạn, cũng như đến với 

tôi và Tuija. Có những lúc khó khăn trong lĩnh vực tài chính, trong các mối quan 

hệ, trong lĩnh vực công việc của chúng ta, hoặc trong lĩnh vực sức khoẻ. Bạn chỉ 

cần nhìn vào lá số chiêm tinh của bạn và nó sẽ cung cấp cho bạn 12 phần được 

gọi là 12 nhà của lá số chiêm tinh. Bạn sẽ tìm hiểu tất cả về điều đó và khó khăn 

có thể nằm trong bất kỳ lãnh vực nào trong 12 nhà đó. Nhưng hãy nhớ rằng nếu 

bạn kiên trì, bạn sẽ đạt được sự giác ngộ, toàn tri, toàn thông và toàn năng, và 

bạn sẽ chiến thắng. 

Tôi chỉ cần nói rằng thật tuyệt vời khi gặp các bạn ở đây và tôi biết có những 

người đang học và tôi không thể thấy họ vì họ ở một nơi khác ở Việt Nam… và 

tôi biết rằng Chân sư DK nhận biết được điều này, và tôi biết rằng ơn phước của 

Ngài ban xuống cho tất cả mọi người ở đây, cho tất cả mọi người trong nhóm 

này ở các khu vực khác nhau của Việt Nam 

Bạn đã đưa cho tôi những câu hỏi và chúng tôi đang có chúng ở đây, và một số 

câu hỏi tôi nghĩ chỉ Chân sư DK mới có thể trả lời được      ! 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



BÀI GIẢNG CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG NGÀY 15-12-2019—

PHẦN 2—“TÌM HỎI VỀ THÁNH ĐẠO” 

Các bạn có thể lật đến trang 583-584 của quyển Luận Về Chánh Thuật để thấy 

bốn yêu cầu cho người đệ tử để có thể trở thành một Chân sư: 

Để trở thành một Chân Sư, đệ-tử sẽ cần phải: 

1. Tìm hiểu về Thánh Đạo (Enquire the Way). 

2. Tuân theo các thôi thúc nội tâm của linh hồn. 

3. Không chú ý đến bất kỳ sự quan tâm thế tục nào. 

4. Sống một cuộc đời làm gương mẫu cho những người khác. 

Khi đọc lướt qua lần đầu, bốn yêu cầu này có thể có vẻ dễ dàng thực hiện, nhưng 

nếu nghiên cứu kỹ lưỡng, nó sẽ cho ta thấy rõ ràng tại sao một Chân Sư lại là một 

“tinh hoa hiếm hoi của một thế hệ những người tìm học”.  

Yêu cầu đầu tiên là Tìm Hỏi về Thánh đạo. Đó là tự hỏi chính mình, hỏi linh 

hồn của bạn vì câu trả lời nằm trong chính bạn. Khi chúng ta hỏi, chúng ta gửi 

câu hỏi ra, và điều này theo một ý nghĩa là một đòi hỏi. Câu hỏi là một cái gì đó 

vượt ra ngoài vòng giới hạn bình thường hiện tại. Nó giống như một mũi tên 

xuyên qua vòng giới hạn Ring-Pass-Not và các Thiên Thần (Devas) trên cõi trí 

tăng cường sự rung động. Nó yêu cầu các Deva cao cả hơn tham gia, và sau đó, 

nó bắt đầu tạo ra tình huống để xây dựng đường Antahkarana—Cây Cầu Vồng 

được xây dựng nối từ đơn vị  hạ trí đến nguyên tử thường tồn trí tuệ. Do vậy, đó 

là lý do tại sao các câu hỏi của chúng ta rất quan trọng, bởi vì hiện tượng này bắt 

đầu xảy ra trên cõi trí, và thông qua các câu hỏi của chúng ta, những câu hỏi 

đúng và hay chứ không phải những câu hỏi cá nhân, chúng ta bắt đầu xây dựng 

đường Antahkarana. 

Yêu cầu số hai. Nếu một người làm những điều này, y trở thành một Chân sư 

nhanh chóng hơn. Trở thành một Chân sư Minh triết thật sự là một điều hiếm 

hoi. Trong đoạn văn trích ở đây, Chân sư DK nói với chúng ta rằng có lẽ trong cả 

thế hệ chỉ một người sẽ thực sự trở thành Chân sư. Nhưng tốc độ sẽ nhanh chóng 

hơn nếu chúng ta thực hiện những điều này. Do đó, Thái dương Thiên Thần luôn 

gửi năng lượng vào phàm ngã. Thực sự Hoa Sen Chân Ngã hay nhân thể là một 

phần của Thái dương Thiên Thần, ở trên phân cảnh giới thứ 3 hay thứ 2 của cõi 

trí, những gì bạn nhìn thấy ở đây, và Thái dương Thiên Thần ở cõi giới bên trên 

(cõi Bồ Đề), sẽ gửi năng lượng vào nhân thể. Nếu chúng ta tuân theo năng lượng 



này, chúng ta sẽ thành công về mặt tinh thần, nhưng chúng ta phải lắng nghe 

linh hồn, và khi thời gian trôi qua, chúng ta sẽ ngày càng vươn lên những cấp độ 

cao hơn của Thái dương hệ. Nhưng tất cả bắt đầu bằng cách lắng nghe và vâng 

lời linh hồn—đơn vị cao cả bên trong chúng ta—và đó là những gì mà Liên đoàn 

Morya chúng ta đã làm, đó là dạy cách tiếp xúc với linh hồn của chúng ta. Bạn 

có bên trong bạn một sức mạnh cao cả, và sức mạnh cao cả đó tiến hoá hơn một 

người bình thường rất nhiều, nhưng chúng ta phải lắng nghe và tuân theo Linh 

hồn. Chúng ta không tuân theo thế giới bên ngoài nhiều như tuân theo thế giới 

bên trong, và mọi người chúng ta phải học cách làm điều này. Sự tuân theo này 

có một cái tên gọi đặc biệt là sự phục tùng huyền linh (occult obedience). Có thể 

mất vài năm trước khi chúng ta thành công với nó. 

Yêu cầu số 3, mọi người sẽ cho bạn lời khuyên và bạn nên làm gì? Thường đây 

chỉ là các lời khuyên từ các cấp độ thấp của cuộc sống, là các lời khuyên trần tục. 

Nếu bạn làm theo lời khuyên này, bạn có thể thành công ở thế giới bên ngoài, 

nhưng bạn sẽ không thành công trong linh hồn và trong tinh thần của bạn. Bây 

giờ bạn là sinh viên Huyền linh học, của Minh Triết Ngàn Đời, bạn không còn 

ham muốn những gì mà người bình thường ham muốn. Bạn muốn một cái gì đó 

cao siêu hơn. Điều đó có nghĩa là đôi khi chúng ta phải từ bỏ việc tham gia vào 

thế giới bên ngoài để được hoàn thành trong thế giới bên trong. Điều này có thể 

khó khăn, và đó là Định Luật đầu tiên của Linh Hồn—Định Luật Hi Sinh, một 

trong bảy định luật mà bạn sẽ học. Đó là một bài kiểm tra, một bài test, và bạn 

phải biết rằng con đường cứ tiếp tục đi lên mãi theo thời gian. Đó là ngọn núi cao 

nhất mà bạn có thể tìm thấy. Vì vậy, hãy sẵn sàng cho những điều không dễ 

dàng, và đó là cách duy nhất để trở thành một Chân sư như Chân sư DK hoặc 

Chân sư KH, hoặc Đức Maitreya. Đó là cách duy nhất mà bạn phải trải qua những 

khó khăn. Phàm ngã không thích điều đó nhưng Linh hồn thích điều đó. 

Điều cuối cùng, hãy nêu gương cho kẻ khác, nó có nghĩa là sống một cuộc đời là 

tấm gương cho người khác. Và, như mọi người nói, chúng ta hãy tách những kẻ 

nói ra khỏi những kẻ làm, những người lý thuyết và những người thực hành 

thực sự. 

 Tuija: 

Tôi vẫn đang suy nghĩ về điều thứ ba. Khi chúng ta học hỏi giáo lý, chúng ta 

được đào tạo và giáo dục để trở thành một đệ tử vững vàng. Trong những ngày 

đó, chúng ta cần xây dựng lòng can đảm của trái tim. Đức Phật nói rằng chúng 

ta phải dựa vào bản thân chính mình, và điều này gần giống như cách “Hỏi về 

Thánh Đạo”. Chúng ta bắt đầu học cách đứng trên đôi chân của chính mình để 

có thể trở thành những đệ tử đáng tin cậy. Khi ánh sáng gia tăng ắt sẽ dẫn đến 

lực đối kháng. Nếu bạn đi đúng hướng thì tuyệt đối xung quanh bạn là những 



người đang thể hiện những sự phản kháng này, nghi ngờ bạn, cố gắng trấn tĩnh 

bạn hoặc ngăn chặn điều phải xảy ra. Khi đó, bạn chỉ cần hướng vào bên trong 

và tuân theo những thôi thúc từ linh hồn, và tin tưởng linh hồn theo nghĩa là 

tin tưởng bản thân và trau dồi lòng can đảm. 

Chúng ta hãy đọc những gì mà Chân sư DK nói về yêu cầu thứ ba này và tôi nghĩ 

nó sẽ mang lại cho chúng ta nhiều hiểu biết: 

Y phải dựa vào chính mình và dựa vào các kết luận mà chính y đã đạt đến 

trong những khoảnh khắc của sự hiệp thông thiêng liêng và giác ngộ tâm 

linh của y. Chính ở đây mà rất nhiều người tìm đạo thất bại. Họ không làm 

chính cái đúng nhất mà họ biết; họ không hành động theo chi tiết như 

tiếng nói bên trong của họ nói với họ; họ chừa lại không làm một vài điều 

mà họ được nhắc nhở để làm trong những lúc tham thiền, không nói ra 

những lời mà vị cố vấn tinh thần của họ, tức Chân Ngã, thúc giục họ nói ra. 

Chính trong tập hợp những chi tiết không được thực hiện này mà người ta thấy 

những sự thất bại lớn lao. 

Chân sư DK nói điều đó theo một cách và Chân sư Morya của Cung 1 nói điều đó 

theo một cách khác. Chúng ta vừa thấy những gì mà Chân sư DK nói, nhưng 

Chân sư Morya nói điều đó theo một cách rất thú vị, và đây là những gì mà Chân 

sư  Morya nói: 

“Ngay cả những hạt cát nhỏ bé nhất cũng có thể làm dừng một bánh xe lớn 

nhất”. 

Đó là sự ma sát. Do đó, chúng ta phải quan tâm những điều nhỏ nhặt này, nếu 

chúng ta không quan tâm đến chúng, bước tiếp theo không thể được thực hiện. 

Đó là điều làm cho con đường huyền linh học trở nên khó khăn bởi vì chúng ta 

không muốn quan tâm đến những điều nhỏ nhặt có thể cản trở. Bạn có biết rằng 

con đường mà chúng ta đang đi được gọi là con đường chông gai, và khi chúng 

ta bước lên nó, chúng ta bước lên những chông gai. Đó có thể là trường hợp, 

nhưng bạn phải tiếp tục tiến bước và không thể quay lại, không được quay lại. 
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BÀI GIẢNG CỦA THẦY HIỆU TRƯỞNG NGÀY 15-12-2019—

PHẦN 3—“HỎI VỀ THÁNH ĐẠO” 

Ghi chú: Đây là phần lược dịch phần cuối của bài giảng của Thầy Cô Hiệu 

Trưởng. Do âm thanh không tốt, và đặc biệt cách phát âm của cô Tuija rất khó 

nghe rõ (Cô là người Phần Lan), tôi đã cố nghe nhiều lần để đoán ý nghĩa, nhưng 

chắc chắn còn sai sót. Ngoài ra, khi chuyển thành văn viết, đôi khi phải điều 

chỉnh đôi chỗ cho phù hợp. Cũng cám ơn Zim Quỳnh Anh rất xuất sắc để dịch 

trực tiếp buổi giảng đó cho các bạn học viên. Hi vọng các buổi họp kế tiếp sẽ có 

sự tham gia của các bạn khác như Thuỳ Dương, Oanh Trinh…  

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

Điểm Đạo 

Quay trở lại vấn đề  điểm đạo, thật tốt khi chúng ta nên nghiêm túc ngồi lại với 

chính mình, suy ngẫm thế nào là điểm đạo và tại sao điểm đạo lại quan trọng 

đến thế? 

Khi chúng ta tiến xa hơn trên Thánh đạo, một bước tiến thực sự, bạn có thể chắc 

chắn rằng các khó khăn, các bài trắc nghiệm, các thử thách sẽ đến với bạn. 

Chúng sẽ đối diện bạn. Một số phong trào như Phong Trào Kỷ Nguyên Mới (New 

Age) cho rằng cuộc sống nên luôn tuyệt vời, mãn nguyện và thăng hoa, nhưng 

thật sự nó không bao giờ có thể như vậy khi chúng ta vượt qua khu vực mà 

chúng ta gọi là Vòng Giới Hạn của chúng ta, là cái trong tâm thức của chúng ta, 

cái mà chúng ta được sinh ra cùng, là khu vực thoải mái của chúng ta. Nhưng 

bất cứ khi nào chúng ta mở rộng vòng giới hạn đó—và điểm đạo là sự mở rộng 

tâm thức đó của chúng ta—chúng ta bắt đầu đi ngược dòng với biểu tượng của 

một con cá hồi. Đó là lý do tại sao Đức Christ có biểu tượng là một con cá, một 

con cá Song Ngư, nhưng một biểu tượng sâu sắc hơn của đức Christ là con cá hồi 

đang đi ngược dòng suối, nhảy qua những tảng đá, vượt qua thác ghềnh, để trở 

về với linh hồn. 

Khi chúng ta nghĩ về đức Phật, Ngài dạy chúng ta hãy giữ tĩnh lặng trong mọi 

tình huống, và trong sự tĩnh lặng này, chúng ta có thể nhìn thấy rõ. Vì vậy, khi 

chúng ta trải qua các thử thách, cái bài trắc nghiệm điểm đạo này, thật tốt khi 

chúng ta nhận ra điều này và chúng ta nên chào đón nó. Điều tương tự cũng xảy 

ra trên bình diện các quốc gia nếu chúng ta nghĩ về tất cả những điều thật tàn 

khốc mà quốc gia của bạn đã trải qua. Vì vậy, đó cũng là các quá trình điểm đạo 
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trên cấp độ linh hồn của quốc gia. Và đó là lý do tại sao khi chúng ta đến với 

nhau, vì nhóm là đơn vị tại thời điểm này mà các Chân sư cần, rằng những năng 

lượng từ Shambala và từ các chòm sao khác 

Vì vậy, đó là lý do tại sao điều quan trọng là chúng ta hiểu sự thật rằng những gì 

mà các Chân sư  cần phát triển để tất cả những năng lượng cao hơn, rất mạnh 

này có thể đổ vào nhân loại và khi đó Giới Thứ Năm có thể gần gũi hơn hoặc gần 

với nhân loại trung bình hơn. 

Và theo ý kiến của tôi, đối với chúng ta trong kiếp sống này, tuần lễ ĐOÀN 

NGƯỜI MỚI PHỤNG SỰ THẾ GIAN sắp tới đây là một trong những khoảnh khắc 

quan trọng nhất của nhóm cho đến nay . 

Vì vậy, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là cố gắng củng cố mỗi chúng ta theo cách 

mà chúng ta có thể trở thành một kênh rộng mở cho những năng lượng này và 

đạt được minh triết và tầm nhìn cho tương lai. Như chúng tôi đang nhìn bạn bây 

giờ, nếu bạn nhìn lại xung quanh căn phòng của mình, có một bí mật nào đó 

trong tất cả những điều này, có một lý do ẩn giấu tại sao tất cả chúng ta đến với 

nhau, đó là điều mà tất cả chúng ta đang đáp ứng lại, một cái gì đó vô hình, và 

chúng ta phải nhận ra lý do mà chúng ta đã đến với nhau. 

Vậy làm thế nào chúng ta có thể củng cố lẫn nhau? Làm thế nào chúng ta có thể 

đứng mạnh mẽ bên nhau? Để mặt trận của chúng ta bất khả lay chuyển đến mức 

không một mũi tên nào từ bóng tối có thể xuyên qua, chúng ta phải tạo ra một 

sự liên kết mạnh mẽ như vậy, một đội quân của Ánh sáng, đội quân của đức 

Maitreya  mạnh mẽ như vậy. 

Khi chúng ta nhìn ra thế giới, thách thức khủng khiếp nhất đối với Nhân loại 

hiện tại là sự biến đổi khí hậu, vì vậy đối với Nhân loại, đối với trẻ em của chúng 

ta, thế giới sẽ trở nên như thế nào? Chúng ta phải kêu gọi sự giúp đỡ, sát cánh 

bên nhau, và sử dụng những năng lượng này để ít nhất chúng ta đã làm phần 

việc mà chúng ta có thể làm. 

Tôi sẽ kể cho các bạn một câu chuyện ở đây. Có một ngọn lửa đang tàn phá khu 

rừng. Cạnh bìa rừng có một dòng sông và tất cả các con thú đang đổ xô băng qua 

dòng sông đến phía bên kia của ngọn lửa.     

Khi đó, chúng nhìn thấy một con chim nhỏ từ làn khói của khu rừng lao xuống 

dòng sông, ngậm lấy một giọt nước nhỏ rồi bay vào đám cháy, thả giọt nước vào 

đám cháy. Nhưng đám cháy đang đốt cháy và nuốt chửng mọi thứ trong rừng. 

Con chim nhỏ tiếp tục đến dòng sông, lấy một giọt nước, bay đi vào làn khói, thả 

giọt nước nhỏ bé vào đám lửa. Những con vật khác nhìn thấy điều đó và cười 

nhạo: 

- Bạn thật điên rồ, bạn không thể thấy rằng bạn không thể làm được gì à? 
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Nhưng con chim nhỏ vẫn tiếp tục. Sau đó, toàn bộ khu rừng bị thiêu rụi hoàn 

toàn. Chú chim nhỏ bay ra khỏi đám cháy, toàn thân bốc khói và rơi xuống mặt 

đất gần như chết. Những con vật khác lại cười nhạo: 

- Có phải chúng tớ đã nói với bạn rằng việc đó không có hiệu quả à? 

Và con chim nhỏ trả lời: 

- Nhưng ít nhất thì tôi đã làm phần việc của tôi. 

Hiện nay, chưa có nhiều người trong chúng ta ở các quốc gia khác nhau quan 

tâm đến đời sống bí truyền bên trong, nhưng tôi thích câu chuyện nhỏ này, bởi 

vì nếu tất cả chúng ta đều làm phần việc của mình, chúng ta sẽ giống như một 

thanh nam châm thu hút ngày càng nhiều người hơn để làm phần việc của họ, 

và chúng ta có thể dập tắt đám cháy. Đó là “Lửa do Ma Sát” được nhắc đến trong 

Luận về Lửa Càn Khôn. Những người như chúng ta đang làm việc với Lửa Thái 

dương, và một ngày nào đó, nếu chúng ta kiên trì, nếu bạn kiên trì, nếu tôi kiên 

trì, chúng ta sẽ làm việc với Lửa Điện, Lửa của Tinh Thần. Đó là mục tiêu, ngọn 

lửa của Tình Thần, lửa của Chân thần. Các Chân thần là một, và lửa của Duy 

Nhất. 

Tôi đã nghiên cứu Giáo Lý Nội Môn trong khoảng 56 năm của kiếp sống này, và 

sau 56 năm học tập, nghiên cứu, miệt mài nghiên cứu, tâm trí tôi vừa mới thức 

tỉnh. Vì vậy, chúng ta không thể mong đợi kết quả ngay lập tức, nhưng chúng ta 

sẽ thấy sự tiến bộ khi chúng ta tiến về phía ánh sáng vĩ đại hơn. 

Tôi có một huấn sư, không phải Chân sư DK, mà là một huấn sư khác, ở những 

năm đầu trong cuộc sống của tôi. Ông thực sự là một điểm đạo đồ. Khi tôi gặp 

ông, ông đã già. Ông nói rằng: “Này bạn, có 10,000 điều tôi không biết, nhưng 

những nguyên tắc cơ bản thì tôi chắc chắn!” Và đó là điều dành cho tất cả chúng 

ta. Có rất nhiều thứ để học với Chân sư DK, và bạn có thể học trong thật nhiều 

năm như tôi đã học nếu bạn muốn, nhưng những điều cơ bản nằm trong trái 

tim bạn, và cũng ở trong bộ sách Giáo Lý Bí Nhiệm nếu bạn mở bộ sách đó ra.  

Bạn đã hỏi rất nhiều câu hỏi và các câu hỏi đó thuộc về 10.000 điều nói ở trên, 

và chúng tôi sẽ rất vui được gặp bạn khi bạn có thể gặp, mỗi tháng một lần hoặc 

bất cứ lúc nào mà bạn có thể làm. Chúng tôi rất vui gặp lại bạn và trả lời các câu 

hỏi, nhưng tôi muốn bạn biết rằng các câu hỏi là kiến thức, và mặc dù kiến thức 

rất quan trọng, chỉ có những nguyên tắc cơ bản sẽ khiến bạn trở thành Nhà 

Huyền bí học thực sự, chứ không phải chỉ là một người với mớ kiến thức sách 

vở. 

Tôi đã dành nhiều năm để theo đuổi kiến thức sách vở, và cuối cùng sau 56 

năm—giờ đây tôi đã gần 77 tuổi—, cuối cùng tôi nhận ra rằng kiến thức là một 

chuyện, còn minh triết là một chuyện khác. Vì vậy, chúng ta hãy có được những 
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nguyên tắc căn bản của minh triết trong tâm và trí của chúng ta, sau đó chúng 

ta sẽ giải quyết tất cả các yếu tố kiến thức, bởi vì tôi cũng yêu kiến thức như các 

bạn yêu nó, nhưng nó phải đặt nền tảng trên sự thấu hiểu thực sự của cuộc sống. 

Vì vậy, chúng tôi sẽ làm điều đó nếu bạn quan tâm, và nếu chúng ta có thể làm 

việc, chúng tôi sẽ gặp bạn và nói về những điều đó. 

Trong một tuần nữa sẽ là Lễ Hội Tuần Lễ của Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế 

Gian và Tuija sẽ nói về điều này. Chúng tôi đang có một cuộc họp ở đây, tại Phần 

Lan này, và sẽ có các chương trình phát sóng và hội thảo trên web. Tôi biết rằng 

bạn không thể có mặt ở tất cả những buổi đó, nhưng chúng tôi sẽ gửi cho bạn 

tất cả các liên kết. Khi bạn có thể tham gia với chúng tôi, hãy tham gia, vì cứ 7 

năm, Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian lại có một lễ hội đặc biệt và đây là lễ 

hội đó. Nó bắt đầu vào lúc Đông Chí. Ngoài ta, tôi cũng sẽ hướng dẫn thiền cho 

tất cả các sinh viên của Liên đoàn Morya vào đêm đầu tiên—nhưng với bạn sẽ 

vào lúc sáng sớm—và bạn có thể tham gia cùng chúng tôi. Sẽ rất vui khi bạn 

tham gia cùng với chúng tôi bởi vì đó sẽ là về tất cả các trường nội môn mới đang 

xuất hiện trong các thế kỷ sắp tới và là một trong những cách Huyền Giai đến 

với Thế gian. 

Câu hỏi:  Làm thế nào để trở thành thành viên của Đoàn Người Mới 

Phụng Sự Thế Gian? 

Trả lời: Về mặt kỹ thuật, luân xa tim của bạn phải được kết nối với luân xa tim 

của tám người khác, và đây là khía cạnh kỹ thuật. Và bạn chính thức là thành 

viên của nhóm đó, và trước khi trở thành thành viên thực sự của Đoàn Người 

Mới Phụng Sự Thế Gian, bạn phải tràn đầy thiện chí. Thiện chí là gì? Đó là Tình 

Thương thể hiện qua hành động, là Cung hai và Cung ba cùng nhau. Nếu bạn kiên 

trì với ý chí yêu thương, với ý chí phụng sự, bạn sẽ tham gia nhóm phụng sự. 

Nhóm đang phát triển và tất cả các bạn có thể là thành viên.. 

Vì vậy, trong nhóm này có tất cả các loại người, không chỉ là những nhà huyền 

bí học. Nó bao gồm tất cả các cấp bậc của nhân loại. Vì vậy, Chân sư DK liệt kê 

những người phụng sự nhạy cảm trên thế giới với mục tiêu là hòa bình thế giới, 

những người sẽ thiết lập thiện chí trên trái đất như là nền tảng của đời sống và 

sự mở rộng thế giới trong tương lai. Và nó cũng bao gồm những người—cũng 

như các đệ tử—luôn cố gắng hướng tới sự hiểu biết thực sự và sẵn sàng hy sinh 

bản thân cho nhân loại; những người không nhìn thấy bất kỳ rào cản phân biệt 

giữa bất kỳ nhóm nào—tôn giáo, quốc gia, hay chủng tộc. 

Khi chúng ta kết hợp tất cả những điều này với những gì mà Thầy Hiệu Trưởng 

Michael đã nói và những gì chúng ta đã đọc, chúng ta có thể tổng hợp rằng: 



5 | P a g e  

 

thành viên của Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian cần có những điều kiện kỹ 

thuật, nhưng những gì bạn thấy ở họ là tình yêu thương trong trái tim đối với 

đồng loại, một tầm nhìn về thế giới tốt đẹp hơn cho tất cả nhân loại. 

MDR 

Luân xa Ajna sẽ phát triển để có thể có được tầm nhìn vì toàn bộ Đoàn Người Mới 

Phụng Sự Thế Gian chính là luân xa Ajna của đức Sanat Kumara. Đoàn Người 

Mới Phụng Sự Thế Gian nhìn thấy con đường phía trước và chia sẻ ánh sáng đó 

với nhân loại. Người ta nói rằng nơi nào không có tầm nhìn mọi người sẽ chết. 

Vì vậy, đó là lý do tại sao ở thời điểm này của Nhân Mã, một thời điểm thật mạnh 

mẽ để chúng ta phát triển tầm nhìn nội tại đó, và đó là lý do của tất cả những gì 

đang xảy ra trên thế giới, những thách thức, những điều khủng khiếp, nó cho 

chúng ta thấy tại sao chúng ta cần phải có tầm nhìn này về thế giới đang đối 

diện khó khăn, và chúng ta cần giúp đỡ và hy vọng cho Nhân loại. 

Ngày lễ WESAK diễn ra vào tháng 5 năm 2020 sẽ là một nguồn Ánh sáng rất lớn, 

bởi vì tầm nhìn và ánh sáng bắt đầu từ Kim Ngưu sẽ đi đến Nhân Mã. Vì vậy, nếu 

bạn muốn trở thành thành viên của Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian, bạn 

cần mang ánh sáng và chia sẻ ánh sáng đó cho những người khác. Có một chi 

tiết rất thú vị để chúng ta suy ngẫm về ý nghĩa thực sự của nó. Đức DK nói rằng 

Đức Phật sẽ rời bỏ công việc của Ngài trong một dịp lễ Wesak và Đoàn Người Mới 

Phụng Sự Thế Gian sẽ thay thế vị trí của đức Phật. 

Điều này đã xảy ra chưa? Tôi không biết, nhưng ít nhất nếu nó đã xảy ra hoặc 

nếu nó đang xảy ra, điều đó có nghĩa là khi nhóm này đã mạnh mẽ trong khát 

vọng của họ và có thể giúp nhân loại, rằng chúng ta mạnh mẽ để đứng cùng 

nhau, và thời điểm đó sẽ đến. 

Câu hỏi về trầm cảm. Làm sao vượt qua trầm cảm? Có phương pháp nào 

để trị liệu trầm cảm? 

Có một vài lí do mà tôi muốn nói về vấn đề trầm cảm. Tôi sẽ không đi sâu vào 

chi tiết bởi vì bạn có thể nói về nó cả ngày, nhưng ở đây tôi chỉ muốn nói ngắn 

gọn. Trước nhất, mọi người nên ý thức về nguy cơ của bệnh trầm cảm vào thời 

điểm này. Có một vài yếu tố, một yếu tố là Sao Diêm Vương ở Ma Kết, và điều đó 

mở ra những cánh cửa ở bên trong cho những mãnh lực rất thấp tuôn vào. Khi 

chúng ta gặp lại, tôi có thể nói về điều đó theo một số cách biểu tượng, nhưng 

chúng ta hãy nhận thức điểm đặc biệt này của Ma Kết. Theo một nghĩa nào đó, 

Ma kết là dấu hiệu liên quan đến địa ngục. Trong nó có cái cao nhất và thấp nhất. 

Các Huynh Đệ Bóng Tối có một phương pháp tấn công, họ ném một tấm lưới ảo 



6 | P a g e  

 

cảm nhất định lên những người chí nguyện, những đệ tử, và những người bình 

thường, khiến chúng ta bị tách rời khỏi linh hồn. Đây là một loại ảo cảm nhất 

định. Do đó, chúng ta phải luôn tự kiểm tra bản thân xem có bao giờ loại năng 

lượng này xảy đến cho chúng ta hay không, và chúng ta phải đối xử với chính 

mình, với bộ não của chúng ta, bằng thái độ hy vọng, kỳ vọng. Đó là cách thực 

hành của phương pháp Thiền Trăng Tròn, chúng ta kỳ vọng hướng về thành 

công. 

Vì vậy, bao trùm lên toàn bộ nhân loại là đám mây trầm cảm này, và tất nhiên, 

nó cũng do trí cụ thể của chúng ta tập trung vào đời sống cá nhân. Hiểu được 

tình hình không giúp ích gì cho người bị trầm cảm, nhưng có những kỹ thuật 

giúp ích mà chúng ta có thể nói đến sau này. 

Khi chúng ta nghĩ về toàn bộ ý tưởng, việc trầm cảm giống đi lẩn quẩn trong 

một vòng tròn và không thấy lối ra. Tôi muốn bạn chia sẻ với bạn những gì mà 

tôi đã nhận ra bằng cách nào đó, và đó là một mặc khải nhỏ đối với tôi. Đó là ánh 

sáng trong Nhân Mã. Chân sư DK nói rằng Nhân Mã liên quan đến Ánh sáng, 

luồng ánh sáng năng động rực rỡ. Ngài nói rằng từ một điểm sáng, nó mở ra 

chùm ánh sáng, và dẫn đến ánh sáng lớn hơn, soi sáng con đường, và thậm chí 

dẫn đến trung tâm của ánh sáng. Tôi nói điều này bởi vì đây là một cái gì đó rất 

riêng tư mà tôi chỉ vừa nhận ra, và nếu bạn quan tâm, hãy thử với chính mình. 

Bạn hãy đi vào trạng thái thiền định của bạn, vào điểm nơi mà bạn có thể phân 

biệt được ánh sáng. Chỉ cần đi vào điểm sáng và sau đó bắt đầu dõi theo chùm 

ánh sáng, vì chùm sáng đó, như Chân sư DK nói, sẽ tiết lộ Ánh Sáng Lớn Hơn. Nó 

sẽ đưa bạn đến Ánh sáng của Linh hồn, và nó soi sáng con đường. 

Tôi nhận thấy rằng có rất nhiều người đang trầm cảm—những người bạn thân 

yêu của tôi, những người thân trong gia đình… và tôi thấy ở khắp mọi nơi. Đó là 

lý do tại sao điều này chạm vào trái tim tôi vì tôi biết tình cảnh của một người 

bị trầm cảm. Người đó đang xoay vòng trong một chuyển động quay tròn không 

lối thoát, và đó là tình huống nguy hiểm. Không có sự giúp đỡ. Và trong buổi 

Trăng tròn tháng 12, tôi nhận ra rằng ánh sáng của Nhân Mã thực sự có thể giúp 

ích. Nếu bạn đi vào bên trong, bạn tìm thấy một điểm ánh sáng và để nó chiếu 

xuyên qua. Nó bắt đầu di chuyển năng lượng của bạn ra khỏi đám mây trầm cảm 

và hãy để nó chiếu sáng trên con đường đi, soi sáng con đường của bạn. 

Đó chỉ là một ví dụ nhỏ về những gì mà bạn có thể tự mình thử nghiệm, sau đó 

chúng ta có thể đi sâu vào chi tiết hơn mà Chân sư DK có nói về điều này. 

Tôi chỉ muốn nói rằng tất cả mọi người trong chúng ta là một con kỳ lân. Một 

chùm ánh sáng phát ra từ trán theo hình xoắn ốc sẽ tiết lộ sự trầm cảm và phá 

hủy nó vì trầm cảm chủ yếu là ảo cảm của Cung 2. Nhưng dù cung nào đi nữa, 

ánh sáng sẽ tìm thấy trầm cảm và nó sẽ phá hủy trầm cảm. Do đó, có nhiều điều 
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mà chúng ta có thể làm cùng nhau để giúp loại bỏ những gì ngăn cản chúng ta 

nhìn thấy thực tại. 


