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VỊ TRÍ CON NGƯỜI TRONG THỜI ĐẠI MỚI 

THỜI ĐẠI BẢO BÌNH



Thời đại Chiêm tinh –Thời đại Song Ngư 
chuyển tiếp sang Bảo Bình

Thời đại chiêm tinh là một khoảng thời gian trong chiêm tinh học song song
với những thay đổi lớn trong sự phát triển của cư dân trên Trái đất, đặc biệt
liên quan đến văn hóa, xã hội và chính trị, và có mười hai Thời đại Chiêm tinh
tương ứng với mười hai cung Hoàng Đạo. Do hiện tượng dịch chuyển trục
trái đất, nên vị trí của mặt trời vào điểm xuân phân (21/3) cứ mỗi năm
lại lêch đi một chút (được gọi là tuế sai của Xuân phân), nên cứ sau
khoảng 2160 năm thì vào điểm xuân phân, mặt trời lại nằm trong một
chòm sao khác nhau khi nhìn từ trái đất. Chòm sao ấy chi phối màu
sắc của cả một thời kỳ dài hàng nghìn năm, và đó là khái niệm kỷ
nguyên trong chiêm tinh. Chiêm tinh học phương Đông gọi khoảng thời
gian hai nghìn năm là một tháng của vũ trụ. Mười hai tháng vũ trụ bằng
khoảng 26 nghìn năm, là một năm của vũ trụ. Thời đại Song Ngư bắt đầu vào
khoảng năm 1 sau Công nguyên và sẽ kết thúc vào khoảng năm 2150 sau
Công nguyên.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Cung_Ho%C3%A0ng_%C4%90%E1%BA%A1o
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFn_%C4%91%E1%BB%99ng


Thời đại Song Ngư 

• Nhiều tôn giáo lớn như Do Thái, Cơ
đốc, Ấn độ giáo, Hồi giáo, Phật giáo

• Con người tôn thờ chủ nghĩa duy vật
và sùng tín trong tôn giáo

• Mâu thuẫn quyền lợi giữa các dân tộc,
giữa các quốc gia, giữa các tôn giáo,
mâu thuẫn giai cấp

• Con người tiếp cận đời sống qua cảm
xúc, qua “niềm tin, sự cuồng tín”

• Các ngành khoa học, kỹ thuật, công
nghệ và kinh tế, … thực sự rất phát
triển



Tội ác chiến tranh/giết người
Chủ tinh nội môn Pluto cai quản Song Ngư về mặt bí truyền. 
Pluto là hành tinh của cái chết, sự tái sinh và chuyển đổi sâu 
sắc. Song Ngư đào sâu vào những gì nằm sâu và tìm cách tiết lộ 
nó. Pluto phát hiện ra những điển hình của sự độc ác:
- Adolf Hitler 
- Stalin 

- Bom nguyên tử thả ở Hiroshima và Nagasaki tại Nhật bản

- Vụ thảm sát ở Quảng trường Thiên An Môn Trung Quốc
- Nạn Diệt chủng ở Campuchia 
…
là những ví dụ về mối quan hệ của Sao Diêm Vương đến cái 
chết trong Song Ngư



Thành lập tổ chức Liên hợp quốc

Tại Hội nghị Ianta (02/1945) các vị đứng đầu 03 cường quốc:
Liên Xô, Mỹ, Anh đã thống nhất thành lập một tổ chức Quốc tế
mang tên Liên Hiệp Quốc để gìn giữ hòa bình an ninh và trật
tự thế giới sau chiến tranh.

Từ 25/04 đến 26/06, hội nghị đại biểu của 50 nước đã họp tại
Xanphranxicô (Mỹ) đã tiến hành một cuộc Hội nghị quốc tế để
thông qua Hiến chương và tuyên bố thành lập Liên Hợp quốc.
Ngày 24/10/1945 Liên Hiệp Quốc chính thức được thành
lập và được lấy là ngày hiến chương có hiệu lực.



Tuy vậy, dẫu sao thì chúng ta có thể nói mãnh lực Song Ngư mang nét
bảo thủ, còn người chịu ảnh hưởng Bảo Bình thường tỏ ra cấp tiến.
Tranh chấp vì vậy sẽ xẩy ra nhất là trong thời buổi giao thời của hai thời
đại. Không thể tránh được khi phái bảo thủ muốn duy trì những tín
điều, triết lý, phương pháp tuy hữu dụng trong quá khứ nhưng nay
không còn thích hợp với tâm lý và hoàn cảnh mới của đời sống con
người, và phái cấp tiến hô hào những giá trị, quan niệm mới phù hợp
với tâm tình và trí tuệ của nhân loại thế kỷ 21.

Chiến tranh Nga xâm lược Ukraine xuất phát từ sự độc tài hiếu chiến
của Putin trong khi lãnh đạo và nhân dân Ukraine cấp tiến mong mỏi tự
do dân chủ tôn trọng quyền con người là một ví dụ.



Thời đại Bảo Bình 
Trong chiêm tinh học, Bảo Bình
là dấu hiệu của cái mới, sáng
tạo và cái chưa được biết đến.
Bảo Bình nâng chúng ta lên cao
hơn, vì Bảo Bình không nhìn
thấy cuộc sống từ quan điểm
của cá nhân mà bắt đầu từ tiền
đề của nhóm, của tất cả, của sự
duy nhất một thế giới, một sự
sống, của sự chia sẻ trách
nhiệm.



Thông điệp của Thời đại này là

SỰ HỢP NHẤT, CẢM THÔNG và MỐI LIÊN GIAO HUYNH ĐỆ 

giữa mọi người

• Bảo Bình là một dấu hiệu hành khí, dẫn truyền cung 5, đặc
trưng qua cách tiếp cận trí tuệ, đưa chúng ta vào lĩnh vực
của trí tuệ, logic, lý trí và phân tích thông qua khả năng trực
quan, tổng hợp, và nhìn thấy bức tranh lớn.



• Thiên vương tinh URANUS là chủ tinh ngoại môn hiện đại
thuộc cung 7. Sao Thiên vương là tia chớp của sự thay đổi;
nó là người phá vỡ các hình thức cũ, những cách làm việc
cũ. Sao Thiên Vương cai quản Bảo Bình, cho chúng ta thấy
sự cần thiết phải thay đổi, và cũng mang lại cho chúng ta
nhận thức những cách sáng tạo để thay đổi. Sự phát triển
vượt bậc của khoa học cụ thể trong các thế kỷ gần đây là
dưới ảnh hưởng của Bảo Bình. Sao Thiên vương là người
mang nước của sự sống cho những người khát khao tự do,
và mang lại những nguồn lực chung cho tất cả mọi người,
để duy trì và phát triển cuộc sống, để chia sẻ một cách bình
đẳng với nhau.



• Sao Mộc ♃ JUPITER cai quản Bảo Bình về mặt bí truyền. Sao
Mộc là hành tinh của sự mở rộng, tất cả những gì lớn và lớn
hơn của cuộc sống. Dấu hiệu hành khí Bảo Bình và chủ tinh
sao Mộc tạo ra tâm thức nhóm với ý thức về sự đồng nhất
của nhân loại cùng làm việc với nhau để sửa tất cả sai lầm
của họ. Sao Mộc đòi hỏi rằng mỗi người tự đóng góp phần
mình một cách đầy đủ và cơ bản vào nỗ lực tập thể của nhân
loại. Do đó, phàm ngã cuối cùng nhường chỗ cho các nguồn
lực kết hợp, tư tưởng, và cá tính thống nhất của toàn thể
nhóm.



BƯỚC VÀO THỜI ĐẠI BẢO BÌNH 
chúng ta sẽ được đón nhận      SỰ TÁI LÂM CỦA ĐỨC CHRIST

Ngài dẫn đường cho tình yêu
thương bác ái đến với toàn
nhân loại, đưa Thiên đường
đến Trái đất này.



• Ngài đã được định nghĩa thuộc về “những người phi thường,
thỉnh thoảng xuất hiện để thay đổi diện mạo thế giới và phát
khởi một kỷ nguyên mới trong các vận mệnh của Nhân loại”.

• Ngài đến trong những thời kỳ khủng hoảng để mang đến sự
kết thúc những hình thức cũ kỹ, và mở đường cho những
hình thức mới mẻ và thích hợp hơn cho những sự sống đang
tiến hoá.



• nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức toàn cầu

• dần tỉnh thức, có niềm tin và chính kiến riêng cho
mình

• tự do, về sáng tạo, về trải nghiệm và về tâm linh

• đoàn kết, yêu thương nhau

• đi vào động cơ phụng sự sâu xa và sức mạnh để đặt 
lợi ích của người khác lên trước cá nhân 

Vị trí của con người trong Thời đại Bảo Bình



•Từ bi
•Yêu thương
•Khoan dung rộng
lượng

•Nhẫn nại
•Biết ơn

Con người mới có những phẩm tính gì?

• Điềm tĩnh vô tư
• Tinh khiết
• Khiêm tốn
• Can đảm
• Hy sinh
• Tinh tấn
• Phụng sự vô kỷ (mưu cầu

hạnh phúc của nhân loại)   



•sự nóng nảy, tức tối

•chấp nhặt, hẹp hòi

•ghen tỵ 

•áp lực

•bộp chộp

LOẠI BỎ 

•dễ xúc động yếu mềm

•phiền não

•nghi ngờ

• lo lắng, sợ hãi

• lưỡng lự 



Ghi nhớ có đức hạnh chưa đủ, phải có
trí tuệ, hiểu biết, phán xét một cách
phân biện, có tầm nhìn xa và rộng mở.
“Phải là người có năng lượng tinh
thần cao cả có thể làm việc sáng suốt
cho thượng đế” (trang 274 Ánh sáng trên
đường đạo)



HỌC QUYỀN NĂNG 

làm cho 
mọi người khác 

xem mình  chẳng là gì cả 



kẻ nào tự phụ 

về đức hạnh của mình

là kẻ đã dọn sẵn cho mình 

một chỗ trong vũng bùn nhơ



Nhóm Đoàn người mới phụng sự
thế gian (New Group World Serve)
được tạo ra như một bộ phận trung
gian giữa Thánh đoàn và Nhân loại
(Page 566  EXH, Alice A. Baley) 



Hai nhóm này thống nhất tạo
thành một cơ quan truyền tải,
thông qua đó Thánh Đoàn có
thể tiếp cận đến đông đảo
người tiếp nhận những khái
niệm mới, kỹ thuật của nền
văn minh mới và những định
đề cơ bản mà theo đó nhân
loại sẽ tiến tới ánh sáng vĩ
đại hơn.

1. Những đệ tử và thành
viên đã được hòa nhập
vào một Đạo viện của

Chânsư

2.Những người chí nguyện
thông minh và nhân đạo và
những người lao động
trong các công việc thế
giới và trong tất cả
. các ngành.



NHỮNG TIÊU CHUẨN CỦA NGWS
tốt đẹp, toát lên những phẩm chất
hướng NGWS đến suy nghĩ thái độ và
cư sử - thuận theo Ý chí, Minh triết Bác
ái và Thông tuệ của Đức Thái dương
Thượng đế, của Sambala, của
Thánh đoàn



• 1. Không có từ nào được nói hoặc viết mà có thể
được hiểu như là việc chứng tỏ óc bè phái, hoặc như
một sự tấn công vào bất kỳ nhà cầm quyền nào, bất kỳ
hình thức chính phủ nào, hoặc bất kỳ hoạt động quốc
gia nào. "Hận thù không chấm dứt bằng hận thù, hận
thù chấm dứt bằng tình thương."

• 2. Chỉ có các nguyên tắc của việc ứng dụng phổ quát
mới được phép thể hiện, và không cho phép óc đảng
phái nào.



• 3. Không có chủng tộc hay quốc gia nào phải được
xem (dù bằng lời nói hoặc chữ viết) như về bản chất
có tầm quan trọng lớn hơn bất kỳ chủng tộc hay quốc
gia nào khác. Nhân loại nói chung phải được nhấn
mạnh. Tuy nhiên, những người nghĩ khác hơn điều
này không phải bị tấn công. Những hận thù về chủng
tộc, những dị biệt tôn giáo và các tham vọng quốc gia
sẽ bị bỏ qua bởi nhóm có tính cân bằng này, là Đoàn
Người Mới Phụng sự Thế Gian.



• 4. Các thành viên của Đoàn Người Mới Phụng sự Thế
Gian không bao giờ đồng nhất hóa họ với bất kỳ tổ
chức tuyên truyền về chính trị, tôn giáo hay xã hội.

• 5. Các Đơn vị Phụng sự ở mọi quốc gia phải được xây
dựng một cách vững vàng

• 6. Không bao giờ cho phép việc giữ bí mật trong công
việc của Đoàn Người Mới Phụng sự Thế Gian



NHỮNG TIÊU CHÍ, ĐỘNG CƠ phát xuất từ trái tim, từ sự
cao cả của linh hồn những người con của Thượng
đế:

• 1. Tình thương: thể hiện sự từ ái của đấng Christ, đức tính
quan trọng nhất trong các đức tính - sự hợp nhất với Thượng
đế, vì Thượng đế là Bác ái, là tình thương

• 2. Tôn trọng, không gây chia rẽ: Giữ gìn tình huynh đệ, tất cả
đều là con của Thượng đế, là một sự sống duy nhất.



• 3. Bình đẳng: Không phân biệt đối xử về chủng
tộc, quốc gia, tôn giáo

• 4. Hài hòa Cân bằng: Tự chủ, khách quan trong
suy nghĩ và hành động

• 5. Chính trực: Trung thực

• 6. Đàng hoàng công khai



“Chúng ta hãy chạm vào tất cả trái tim con
người một lần nữa bằng tình yêu, để con
người biết yêu thương và cho đi. Chúng ta
hãy yêu thương chính mình. Chúng ta hãy
tham gia vào nhiệm vụ chung là dẫn dắt nhân
loại vào các lĩnh vực hòa bình”

THÔNG ĐIỆP CỦA 

ĐOÀN NGƯỜI MỚI PHỤNG SỰ THẾ GIAN 



TỔNG QUAN VỀ 

MINH TRIẾT THIÊNG LIÊNG 



• Kiến thức (Knowledge) là những gì ta tiếp nhận từ bên ngoài,
Minh triết (Wisdom) là những kiến thức mà ta đã đồng hóa
được

• MTTL là sự tổng hợp của khoa học, tôn giáo, triết học và tâm lý
học

• MTTL đã có nhiều hình thức trong suốt lịch sử loài người.

• Mặc dù khác nhau về hình dáng bên ngoài, nhưng được kết nối
với nhau bằng sợi dây chân lý vàng xuyên suốt tất cả chúng

• Khoa học thực sự về sự phát triển tâm linh luôn ở trong tay các
Chân sư minh triết



Minh Triết Thiêng Liêng
Trường phái xuyên Hy Mã Lạp Sơn

• MTTL bao gồm kiến thức huyền môn liên hệ đến
những tài liệu của các nhà Thần Triết. Họ bao gồm
Helena Petrovna Blavatsky, đặc biệt là những cuốn
“sách xanh” của bà Alice Bailey, thực chất là được
truyền viễn cảm từ Chân sư D.K.

• Chủ đề chung trong những tài liệu này là Minh triết
Xuyên – Hy Mã Lạp Sơn của các Chân Sư, bao gồm
Chân Sư K.H., Chân Sư D.K., Chân Sư M, và Chân Sư R.



•Gíao lý bí nhiệm - Helena Petrovna Blavatsky

(“Chân sư M. đã phác hoạ kế hoạch về bộ Giáo lý bí nhiệm cho
H.P.B.; “Sư phụ và Chân sư K.H. cứ thay phiên nhau đọc cho tôi
viết- thư của bà HPB viết ngày 6/1/1886-trang 21 GLBN quyển 1)

trong đó có sự truyền dạy của Chân sư DK. Chân sư
D.K. đã đọc cho bà viết nhiều phần của bộ sách quan
trọng GLBN, và Ngài đã cho bà xem nhiều bức ảnh
cũng cung cấp cho bà nhiều dữ liệu có ghi trong bộ
sách này.

Đây có thể coi là lần thứ nhất Chân   sư DK thực hiện nhiệm vụ Thánh 
Đoàn giao cho là truyền xuống Giáo lý về MTTL. 



Bà Helena Petrovna Blavatsky thành lập
Hội Thông Thiên học năm 1875

Nhiều sách Thông Thiên học được viết là nguồn 
tham khảo rất tốt, có thể truy cập từ

http://www.thongthienhoc.com/trangsach.htm

http://www.thongthienhoc.com/trangsach.htm


• 24 cuốn sách xanh – Alice A. Bailey

18 cuốn được truyền viễn cảm từ Chân sư D.K
- Điểm Đạo trong Nhân Loại và Thái Dương Hệ có mục đích khiến cho công chúng chú ý đến sự kiện 

thật về Thánh Đoàn

- Thư về Tham Thiền Huyền Môn với các bức thư  chỉ ra một khảo hướng khá mới về tham thiền, 
không dựa trên lòng tôn sùng các Chân sư, mà dựa vào việc nhận thức được linh hồn nơi mỗi cá 
nhân. 

- Luận về Lửa Vũ Trụ. Quyển sách này triển khai giáo huấn đã đưa ra trong Giáo Lý Bí Nhiệm về ba 
loại lửa — lửa điện, lửa thái dương và lửa ma sát — và nó đã đúng theo lịch trình mà người ta 
mong đợi. Nó cũng đưa ra chìa khóa tâm lý cho bộ Giảo Lý Bí Nhiệm và nhằm cung ứng tài liệu 
nghiên cứu cho những người đệ tử và các điểm đạo đồ ở cuối thế kỷ này và đầu thế kỷ tới, mãi đến 
năm 2025

5 cuốn do bà Alice A. Bailey viết 
1 cuốn do Chân sư DK và bà A.A.B. viết chung  
Đây có thể coi là lần thứ hai Chân   sư DK thực hiện nhiệm vụ Thánh Đoàn 
giao cho là truyền xuống Giáo lý về MTTL. 

Tương lai còn một lần thứ ba Chân sư D.K. truyền tiếp  



Ngoài các sách Chân sư truyền xuống, được 
khuyến cáo chú ý đến  

• Chí Tôn Ca: Mười tám chương trong Chí Tôn Ca mô tả linh hồn, tức là
Đức Krishna, ngôi hai, với thực tính là Thượng Đế đang biểu hiện.

• Kinh Tân ước: miêu tả cuộc đời của Đức Christ cho thấy thế nào là
phát triển các quyền năng của linh hồn, đạt sự giải thoát, và trở thành
một vị Thượng Đế giáng trần.

• Ánh sáng của linh hồn (tức là Yoga Điển tắc của Pantanjali) : trình bày
những định luật để thành đạt, những qui tắc, phương pháp, và
phương tiện mà nếu theo đúng sẽ giúp ta đi từ giai đoạn của người
bình thường, qua giai đoạn người chí nguyện tìm đạo, điểm đạo đồ
và Chân sư, đến trình độ tiến hóa cao cả hiện nay của Đức Christ.



• Phương pháp để đem đến sự thực chứng những vấn 
đề của linh hồn là trải nghiệm. 

• Chấp nhận Luân hồi, Tái sinh (và theo đó là luật nhân 
quả) là có thực, thì tư tưởng con người sẽ thay đổi 
lớn, không còn duy vật nữa. 

• Hiện nay Khoa học đang gần lại với huyền môn 



• Lời Chân sư D.K. “Tôi không đặc biệt thiên về tôn giáo nào, vì tôi biết rõ rằng mọi
con đường đều đưa đến Thượng Đế và rằng ý thức về thiên tính vốn chiếm ưu thế
và có sẵn trong tâm người đến nỗi không có gì vào bất cứ lúc nào lại có thể
nghiền nát được nó; cuộc sống, kinh nghiệm, thử thách, đau khổ và sự định
hướng con người theo bản năng, sau cùng dẫn dắt mọi người trở lại ánh sáng
của Thượng Đế. Do đó, tôi có thể và nhất định là yêu thương mọi người, không
phân biệt quốc tịch và ý kiến hiện tại, cũng như yêu thương tất cả những ai mà
tôi đã cộng tác. Hãy nhìn lên bức màn linh động của thời gian với hình ảnh vươn
tới tương lai và bao quát cả quá khứ (vì đây là đặc quyền của mọi đệ tử lão luyện
trên thế giới) tôi biết rằng các biến cố hiện tại sẽ đóng vai trò vào đúng lúc của
chúng, sẽ thế chỗ cho các biến cố khác vào đúng lúc, và rằng – khi các tiến trình
điều chỉnh trước mắt theo các giá trị của con người, các mục đích thiêng liêng và
các hệ thống chính trị, các định hướng tôn giáo và các tổng hợp về lãnh thổ được
hoàn tất – thế giới sẽ lại bắt đầu chú tâm vào tiến trình sinh hoạt hằng ngày. Cơ
hội và tình hình trước mắt mà chúng ta thấy rõ được năng lực sẽ tỏ ra vô cùng
hữu ích hoặc (đó là năng lực tồi tệ) phù phiếm một cách tiêu cực. Một chu kỳ văn
minh, văn hoá và tăng trưởng mới sẽ được khai mở, vốn sẽ bị nhuốm màu bằng
các sắc thái cũ của ham muốn ích kỷ và tính hám lợi mạnh mẽ, hay bằng cách tô
màu mới mẻ hơn và đẹp đẽ hơn đối với các liên hệ thỏa đáng và vui vẻ giữa các
quốc gia, đối với sự cảm thông về tôn giáo và đối với nhiều hợp tác kinh tế cần
thiết”.

(Alice A. Bailey, Sự hiển lộ của Thánh Đoàn, trang 300)





Minh triết Thiêng liêng hay Minh triết Ngàn đời 

trong Morya Federation

• Phần giáo lý tạo nên nền tảng cho Chương trình giảng dạy của
Liên đoàn Morya được gọi là Minh triết Thiêng liêng hay Minh
triết Ngàn đời

• Cung cấp cho các học viên chân thành và tự kỷ luật của MTTL
cơ hội để hiểu sâu hơn về các tác phẩm đồ sộ của Chân sư

• Liên đoàn Morya tạo điều kiện cho việc nghiên cứu MTTL; nó
kết hợp Thiền như một phương pháp thực hành tâm linh quan
trọng để phát triển trực giác và thiết lập mối liên hệ với linh hồn
của chúng ta và với các chiều hướng tâm linh cao hơn



Các cấp độ học Morya Federation

•Khoá Thiền cơ bản MQ (Meditation Quest) về 
tiểu vũ trụ, về con người

•Khoá GQ (Great Quest) về các cung năng lượng 
về Chiêm tinh học nội môn, Tâm lý học nội môn 

•Khoá QU (Quest Universal) mở rộng đến đại vũ 
trụ 



Những kiến thức đó giúp ta hiểu ta là ai, từ đâu đến, đến để làm gì, và những kiếp sống
luân hồi ở đó phàm ngã là vận cụ trải nghiệm các bài học trên cõi trần để linh hồn trưởng
thành. Các học viên ở cả ba khoá đều tuân thủ ba tiêu chí kết hợp chặt chẽ là Nghiên cứu
Tham thiền Phụng sự trong quá trình học tập.

• Với MQ, Chương trình Học Tham Thiền tập trung vào việc học hỏi
các kỹ thuật tham thiền cùng với việc thiết lập một nhịp điệu tham
thiền, góp phần vào cuộc sống tinh thần và sự phát triển việc sử
dụng đúng đắn trí tuệ để thể hiện Linh hồn. Tất cả bài tham thiền
đều được thiết kế dành cho người mới bắt đầu cũng như các hành
giả có kinh nghiệm. Mỗi bài tham thiền sẽ tập trung vào một nguyên
lý tham thiền, và khi các bạn tiến bộ, các bài tham thiền định sẽ tăng
dần về thời gian và tính phức tạp.

Ở giai đoạn này trên Con đường Tâm linh, sự phát triển quan trọng
nhất cần thiết cho chúng ta để phát triển tâm linh là sự phát triển,
kiểm soát và huấn luyện trí tuệ. Cái trí bị cho là "kẻ giết chết sự thực"
khi nó được điều khiển bởi bản ngã thấp kém; nhưng nó cũng là "kẻ
tiết lộ chân lý" –là công cụ của giác ngộ và giải thoát khi được điều
khiển bởi Chân ngã.



• Trong khóa học GQ, chúng ta sẽ nghiên cứu về các lực của các cung và chiêm
tinh tác động xuyên qua không gian, hiệu ứng của chúng lên trên tâm lý học
con người. Chúng ta sẽ học hỏi về cấu tạo của con người – về các thể biểu lộ
khác nhau mà con người tâm linh sử dụng khi nó tìm kiếm kinh nghiệm trên
trần gian. Chúng ta cũng nghiên cứu tâm thức của con người – phương diện
minh triết-bác ái hay linh hồn, và phàm nhân hay phàm ngã. Chúng ta sẽ
nghiên cứu Đại Thiên địa và rồi tập trung vào cá nhân. Chúng ta sẽ nghiên cứu
chính chúng ta, cấu tạo cung và lá số chiêm tinh của chúng ta, trong một nỗ
lực nhằm xác định mục đích của linh hồn khi giáng sinh, và những gì chúng ta
được yêu cầu làm để phát triển tâm linh và thanh lọc. Sau đó, chúng ta kết
hợp kiến thức này với việc tham thiền chuyển hóa để mang lại những thay đổi
tích cực trong tâm lý của chúng ta. Mục tiêu cuối cùng của Tâm lý học bí
truyền là sửa chữa lại khuynh hướng làm sai lệch nhận thức và thực tế của
con người, để mang lại sự phối hợp bên trong với linh hồn, và sống một cuộc
sống có tính xây dựng và phụng sự hiệu quả. Khóa học này sẽ giúp các học
viên nhiệt thành tiến đến mục tiêu đó.

• Trong khoá học QU, kiến thức huyền môn được mở rộng sang đại vũ trụ.
Đây là khoá học đào tạo những người đệ tử nguyện bước theo con đường
của các chân sư.



Nền tảng của MTTL là Mười mệnh đề
(ALICE A. BAILEY Tâm Lý Học Nội Môn I, Trang 141-143)

• Một: Có một Đời Sống, biểu đạt Chính Nó chủ yếu qua bảy phẩm chất
hay phương diện cơ bản, và tiếp đó qua vô số các hình tướng đa
dạng.

• Hai: Bảy phẩm chất tỏa chiếu này là bảy Cung, bảy Đời Sống đã dâng
đời sống của Họ cho các dạng tướng, và cho thế giới của dạng tướng
các ý nghĩa, các quy luật và sự thôi thúc tiến hóa của nó.

• Ba: Đời Sống, phẩm chất và vẻ ngoài, hay tinh thần, linh hồn và cơ thể
tạo nên tất cả những gì hiện hữu. Chúng là chính bản thân sự hiện
hữu, với khả năng phát triển, hoạt động, biểu hiện vẻ đẹp và sự phù
hợp trọn vẹn với Thiên Cơ. Thiên Cơ này được bắt nguồn từ trong
tâm thức của các Đời Sống của bảy cung.



• Bốn: Bảy Đời Sống này, mà bản chất của Họ là tâm thức và biểu đạt
của Họ là khả năng tri giác và phẩm chất cụ thể, tạo ra thế giới biểu
hiện theo chu kỳ; Họ làm việc với nhau trong sự thống nhất và hài hòa
chặt chẽ, và hợp tác một cách thông minh với Thiên Cơ mà Họ là
những người trông nom. Họ là bảy Nhà Xây Dựng, những Người tạo
ra đền thờ tỏa rạng của Vị Chúa Tể, dưới sự hướng dẫn của Tâm Trí
của Bậc Đại Kiến Trúc Sư của Vũ Trụ.

• Năm: Mỗi Đời Sống cung đang biểu đạt chính mình chủ yếu thông
qua một trong bảy hành tinh thiêng liêng, nhưng đời sống của tất cả
bảy vị này tuôn chảy qua mọi hành tinh, bao gồm Trái Đất, và vì thế
xác định phẩm chất cho mỗi dạng tướng. Trên mỗi hành tinh là một
bản sao nhỏ của hệ thống chung, và mỗi hành tinh phù hợp với ý định
và mục đích của toàn thể.



• Sáu: Nhân loại… là một biểu hiện của đời sống của Thượng Đế, và mỗi
người đã tiến lên phía trước dọc theo một đường này hay đường khác của
bảy mãnh lực cung này. Bản chất của linh hồn y được định cho phẩm chất
hay được xác định bởi Đời Sống cung mà đã thổi vào y, và bản chất hình
thức của y được nhuốm màu bởi cung Đời Sống mà trong sự hiện diện tuần
hoàn của nó trên cõi hồng trần tại bất kỳ thời điểm nào, đã thiết lập nên
phẩm tính của đời sống chủng tộc và của các dạng tướng trong các giới của
tự nhiên.

• Bảy: Chân Thần là Đời Sống đã sống trong sự hợp nhất với các Đời Sống
bảy cung. Một Chân Thần, bảy cung và vô số các dạng sống – đây là cấu
trúc đằng sau những thế giới biểu hiện.

• Tám: Các Quy Luật quản trị sự xuất hiện phẩm chất hay linh hồn, thông qua
trung gian các dạng tướng, đơn giản là mục đích tâm trí và chiều hướng
đời sống của các Chúa Tể cung, mà mục đích của Họ là không thể thay đổi,
tầm nhìn của Họ là hoàn hảo, và sự công chính của Họ là tối thượng.



• Chín: Thể thức hay phương thức phát triển cho nhân loại là sự tự
biểu đạt và sự tự thực chứng. Khi quá trình này được hoàn thiện, bản
thể được biểu đạt là Nhất Thể hay Đời Sống cung, và sự thực chứng
đạt được là sự khải huyền về Thượng Đế như là phẩm tính của thế
giới biểu hiện và như là Đời Sống đằng sau vẻ ngoài và phẩm tính. Các
Đời Sống bảy cung, hay bảy dạng linh hồn, được xem như là sự biểu
đạt của một Đời Sống, và sự đa dạng bị mất đi trong tầm nhìn của
Nhất Thể và trong sự đồng hóa với Nhất Thể.

• Mười: Phương pháp sử dụng để đem đến sự thực chứng này là trải
nghiệm, bắt đầu với sự biệt lập ngã tính và kết thúc với sự điểm
đạo, vì thế tạo nên sự hòa trộn hoàn hảo và sự biểu đạt của đời sống
– phẩm tính – vẻ ngoài.



Khi chúng ta lần theo dấu vết di sản tinh thần của mình từ những Chân
sư Vĩ Đại của MTTL, chúng ta nhận ra nó độc đáo như thế nào. Tuy
nhiên, việc xác định tính xác thực của MTTL và khả năng ứng dụng của
nó đối với các vấn đề thế giới hiện nay là tùy thuộc vào độc giả của
những Lời dạy này, bao gồm cả sinh viên của MORYA FEDERATION. Nhà
trường không đưa ra yêu cầu nào. Mỗi cá nhân phải tự mình xác định
xem MTTL có chứa Ánh sáng, Tình yêu và Sức mạnh Tâm linh mà họ
đang tìm kiếm để hoàn thiện mình hay không.

Để minh họa cho điểm quan trọng nhất này, đây là một bức thư của
Chân sư Tây Tạng Djwhal Khul), được xuất bản làm lời tựa cho các cuốn
sách của Alice A. Bailey. Bạn sẽ tìm thấy ở đây một mô tả rõ ràng nhất
về thái độ mà chúng ta phải áp dụng đối với những Lời dạy của Ngài:



Nói rằng tôi là một đệ tử người Tây Tạng đến một trình độ nào đó thì cũng đúng. Tuy nhiên, nói như thế thì các

bạn cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, bởi vì tất cả đều là đệ tử, từ người tìm đạo khiêm tốn nhất trở lên, cho đến

chính Đức Christ và các Đấng cao cả hơn Ngài. Tôi có thể xác như mọi người, và sống trên vùng biên giới Tây

Tạng. Nói theo quan điểm ngoại môn thì thỉnh thoảng tôi có dìu dắt một nhóm nhiều vị lạt-ma Tây Tạng khi các

bổn phận khác của tôi rảnh rang. Chính vì thế mà người ta cho rằng tôi là vị trụ trì của tu viện Lạt-ma giáo ấy.

Tất cả các đệ tử chân chính đều kết hợp trong công tác của Đại đoàn Chưởng giáo. Những người kết hợp với tôi

trong công tác này đều biết tôi theo một danh xưng và chức vụ khác. A.A.B. biết tôi là ai và biết hai danh xưng

của tôi.

Tôi là huynh trưởng của các bạn, là người đã đi hơi xa trên Đường Đạo hơn người môn sinh trung bình và do đó

phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Tôi là kẻ đã chiến đấu và phấn đấu để vươn lên một mức độ giác ngộ cao

hơn tầm mức của người tìm đạo đang đọc tác phẩm này. Do đó, tôi phải làm người truyền đạt ánh sáng, với bất

cứ giá nào. Tôi không phải là người luống tuổi như số tuổi người ta cho là phải có trong các huấn sư, tuy nhiên

tôi không non nớt hay thiếu kinh nghiệm.

Công tác của tôi là giảng dạy và truyền bá những hiểu biết về minh triết Ngàn đời ở bất cứ nơi nào có sự đáp

ứng, và tôi làm việc này trong nhiều năm qua. Khi nào có dịp, tôi cũng tìm cách giúp Chân sư M. và Chân sư

K.H., vì từ lâu tôi đã thân cận với các Ngài và liên kết với [vii] công việc của các Ngài. Nói tất cả những điều trên

đây là tôi đã nói nhiều với các bạn rồi. Dù vậy tôi không có ý gì khiến bạn phải tuân theo tôi một cách mù quáng

và có sự tôn sùng dại dột mà kẻ tìm đạo nhiều xúc cảm bày tỏ với vị Đạo sư và Chân sư mà y chưa có thể tiếp

xúc được. Ngày nào y chưa biến đổi được sự tôn sùng bằng tình cảm, thành việc phụng sự vô kỷ cho nhân loại

− chứ không phải cho Chân sư − thì ngày đó, y chưa có được sự giao tiếp tốt đẹp nói trên.

Các sách tôi đã viết và đưa ra nhưng không đòi hỏi phải được mọi người chấp nhận. Bởi vì chúng có thể đúng

hay không đúng, thực hay không thực và hữu ích hay vô ích. Tôi để cho các bạn xác nhận chân lý của chúng

bằng cách thực hành đúng đắn và bằng cách sử dụng trực giác. Cả tôi và A.A.B. đều không hề quan tâm xem

chúng là tác phẩm được truyền cảm hứng, hoặc lời ai đó cho rằng đây là tác phẩm của một vị Chân sư. Nếu các

sách này trình bày chân lý đúng trình tự, kế tiếp theo những chân lý đã được đưa ra trong việc giáo huấn thế

gian; nếu những điều trong đó có thể nâng cao đạo tâm và ý-chí-phụng-sự từ cõi tình cảm đến cõi trí (nơi chúng

ta có thể tìm thấy các Chân sư) thì loạt sách này đã đạt được mục đích. Nếu giáo huấn trao truyền có thể tạo

được sự đáp ứng nơi trí tuệ đã khai ngộ của người phụng sự ở thế gian và giúp cho trực giác y bừng sáng, thì

bấy giờ mới nên chấp nhận giáo huấn đó. Bằng không thì đừng nên. Nếu các phát biểu này vẫn đúng khi được

chứng minh đến mức rốt ráo, hay tỏ ra là đúng qua trắc nghiệm bằng Luật Tương ứng, thì bấy giờ chúng mới

quả là tốt đẹp. Nếu không được như thế, người môn sinh đừng nên chấp nhận những điều đã nói.

TRÍCH PHÁT BIỂU CỦA

CHÂN SƯ TÂY TẠNG

DJWHAL KHUL
THÁNG TÁM 1934



1,The Unfinished Autobiography (A)
2. The Soul And Its Mechanism (A)
3. The Reappearance Of The Christ

4. The Light Of The Soul (Chân sư và Bà Bailey)

5 . The Externalisation Of The Hierarchy 
6. The Destiny of the Nations
7. The Consciousness of the Atom (A)
8. Telepathy And The Etheric Vehicle
9. Rays and The Initiations
10. Problems Of Humanity
11. The Labours of Hercule
12. Initiation, Human And Solar
13. Glammour:Aworld Problem
14. From Intellect To Intuit (A)
15. From Bethlehem To Calvary (A)

16. Esoteric Psychology – Volume I
17. Esoteric Psychology – Volume II

18. Esoteric Astrology
19. Education in the New Age
20. Discipleship in the New Age, Vol. I
21.Discipleship in the New Age, Vol. II

22. A Treatise on White Magic

23. A Treatise on Cosmic Fire
24. A Treatise on Seven Rays

P/S: Các ngoặc đơn chỉ sách do bà Alice A. Bailey viết

Đường dẫn vào tham khảo tài liệu MTTL

1.Tự truyện chưa hoàn tất (A)

2. Linh Hồn Và Cơ Cấu Của Linh Hồn (A)

3. Sự Tái Lâm Của Ðức Christ

4. Ánh Sáng Của Linh Hồn (Chân sư và bà Bailey)

5 .Sự Hiển Lộ Của Thánh Ðoàn

6. Vận mệnh các quốc gia

7. Tâm thức nguyên tử (A)

8. Viễn cảm và thể dĩ thái

9. Cung Và Ðiểm Ðạo

10. Các vấn đề của nhân loại

11. Các kỳ công của Héc Quyn

12. Ðiểm Ðạo, Nhân Loại Và Thái Dương

13. Ảo cảm một vấn đề thế giới

14. Từ trí tuệ đến trực giác (A)

15. Từ Bethlehem Ðến Calvary (A)

16. Tâm lý học nội môn tập I

17. Tâm lý học nội môn tập II

18. Chiêm tinh học nội môn

19. Nền Giáo Dục Trong Kỷ Nguyên Mới

20.Đường đạo trong kỷ nguyên mới tập I

21.Đường đạo trong kỷ nguyên mới tập II

22.Luận về huyền linh thuật

23. Luận về lửa càn khôn

24. Luận về bảy cung



Đường dẫn tham khảo tài liệu 
về Minh triết thiêng liêng của Morya Federation

https://www.moryafederation.com/

https://www.minhtrietmoi.org/

https://www.moryafederation.com/
https://www.minhtrietmoi.org/


Kết Luận

• Tôi đang là học viên của Trường Morya Federation chi nhánh
tiếng Việt.

• Bài giới thiệu này chỉ mang tính chất chia sẻ của cá nhân với
các bạn quan tâm đến Minh triết Thiêng liêng.

• Ngoài những trích dẫn từ nguồn thông tin ghi rõ, có thể những
suy nghĩ, quan điểm thể hiện là của cá nhân tôi, của nguồn
không tiện nêu tỷ mỷ, của tham khảo trên Internet dẫn đến
những bất cập tác động vào người nghe, xin hãy thông cảm.

• Dù là tham khảo từ đâu, tôi sẵn lòng chịu trách nhiệm về nội
dung của bài viết/bài trình bày này.

Ngày 15 tháng 6 năm 2022
Bùi Thị Kim Thư



Vây la mình đã trình bày xong chuyên đề 1. Chỉ trong thời gian co han
với kiến thưc còn cực kỳ hạn hep cua mình chắc chắn bài trình bày sẽ
mang theo những han che thieu sot. Đấy không phải là sự khiêm tốn,
mà là sự thực mình muốn tỏ bày cùng các bạn. Xin hãy cảm thông vì
có lúc nào đó mình đã tham lam khiến cho nội dung trở thành rối rắm
không cần thiết, khi thì lại hời hợt vì bất chợt lúng túng chẳng biết làm
sao để diễn tả điều mình muốn nói…Chi co điều mình rat vui vi duoc
tham gia nhóm chuan bị mọt so chuyen đề để chia se với các bạn về
MTTL. Đây là dịp giúp mình ôn lại, he thong lai kien thuc nho be cua
minh. Và mình rất hạnh phúc duoc gap (duoc gạp lại) cac ban. Hãy tự
xem chúng ta là những người nam nu chi nguyen gặp nhau trên
đường đạo. Chúng ta la huynh de cua nhau. Linh hồn của chúng ta là
một, sự sống của chúng ta là một. Chúng ta trao cho nhau một lần
nữa, thông điệp của Thời đại Bảo Bình:

“SỰ HỢP NHẤT, CẢM THÔNG và MỐI LIÊN GIAO HUYNH ĐỆ”. Chúc cho
khoá học của chúng ta đạt được kết quả tốt đẹp.

Xin cảm ơn các bạn lắng nghe.




