
Dear Fellow Students of the 28 Rules, 

Here is a brief synthetic summary of the two Rules XIII--a 
deep Rule in both cases and difficult of fulfillment. 

28 Rules Group 

Commentary on Rule XIII Part 28 Rules Group 

Commentary on Rule XIII Part V of V 

R&I and IHS, Rules XIII 

(All Highlighting, Bolding and Underlining—MDR) 

Please read this Commentary with your book open or with reference to an 
electronic copy of the text. This will facilitate an appreciation of continuity. 

Let us consider the synthesis of these two Rules—Rules 
XIII. 

How can we approach these Rules in any matter which 
can be considered practical? 

Rule XIII. 

For Applicants: Four things the disciple must learn 
and comprehend before he can be shown the inmost 
mystery: first, the laws of that which radiates; the five 

Các bạn học viên của 28 Quy tắc, 

Đây là bản tóm tắt tổng hợp ngắn gọn về hai Quy tắc XIII - 
một Quy tắc sâu sắc trong cả hai trường hợp và khó hoàn 
thành. 
28 Nhóm quy tắc  

Bình luận về Nhóm quy tắc XIII Phần 28 

Bình luận về Quy tắc XIII Phần V của V 

Cung và Điểm Đạo và Điểm Đạo trong Nhân Loại và Thái 
Dương Hệ, Quy tắc XIII 

(Tất cả Tô sáng, Tô đậm và Gạch chân — MDR) 

Vui lòng đọc Bình luận này khi mở sách của bạn hoặc tham khảo bản sao điện tử 
của văn bản. Điều này sẽ tạo điều kiện để đánh giá cao tính liên tục. 

Chúng ta hãy xem xét sự tổng hợp của hai Quy tắc này — 
Quy tắc XIII. 

Làm thế nào chúng ta có thể tiếp cận các Quy tắc này trong 
bất kỳ vấn đề nào có thể được coi là thực tiễn? 

Quy tắc XIII. 

Dành cho các Ứng viên: Có bốn điều người đệ tử phải 
học và hiểu trước khi y có thể được cho thấy bí nhiệm 
sâu kín nhất: thứ nhất, các định luật về những gì phát 



meanings of magnetisation make the second; the 
third is transmutation or the secret lost of alchemy; 
and lastly, the first letter of the Word which has been 
imparted, or the hidden name egoic. 

1. We are searching for our soul-identity, our spiritual 
name. 

2. For us, microcosmically, our soul-identity is our “inmost 
mystery”, or, at least the ‘gateway’ to the deepest inmost 
mystery, which, still more deeply, is the realm of the 
Monad. 

3. Ultimately, it is the Monad which radiates. Secondarily, 
it is the soul which radiates, and finally the disciples 
within the Ashram who becomes a center of beneficent 
radiation. 

4. The Dhyanis are fivefold. The egoic lotus is, from one 
important perspective, fivefold. Each area of the lotus has 
its peculiar type of magnetism, attracting to itself certain 
kinds of experiences and circumstances in the lower 
worlds. 

5. We are on our way to becoming thoroughly magnetic 
souls-in-incarnation. As we enter the fifth kingdom of 
nature, this becomes an accomplished fact. 

xạ; hai là năm ý nghĩa của sự từ hóa; ba là sự chuyển 
đổi hay là bí nhiệm thất truyền của thuật giả kim; và sau 
hết là mẫu tự đầu tiên của Linh từ đã được truyền thụ, 
hay là danh xưng ẩn giấu của Chân nhân. 

1. Chúng ta đang tìm kiếm danh tính linh hồn của chúng ta, 
tên gọi (danh xưng) tinh thần của chúng ta. 

2. Đối với chúng ta, về mặt vi mô, danh tính linh hồn của 
chúng ta là “bí ẩn sâu xa nhất” của chúng ta, hoặc, ít nhất là 
“cửa ngõ” dẫn đến bí ẩn sâu thẳm nhất, mà sâu xa hơn, là 
thực tại của Chân thần. 

3. Về cơ bản, chính là Chân thần phát xạ. Thứ hai, chính 
linh hồn phát xạ, và cuối cùng là các đệ tử trong Đạo viện 
trở thành trung tâm của việc phát xạ nhân từ. 

4. Các vị thiền ni Dhyanis là ngũ phân. Từ một khía cạnh 
quan trọng, hoa sen chân ngã là ngũ phân (5 cánh). Mỗi khu 
vực của hoa sen đều có loại từ tính đặc biệt, thu hút vào 
chính nó những loại trải nghiệm và hoàn cảnh nhất định ở 
tam giới thấp. 

5. Chúng ta đang trên đường trở thành những linh hồn nhập 
thế có từ tính hoàn toàn. Khi chúng ta bước vào giới thứ 
năm của tự nhiên, điều này trở thành một sự thật đạt được. 



6. So, we must learn to feel and express monadic 
radiation—the radiation of pure being (as far as it can be 
experienced on the cosmic physical plane). Soul radiance 
(of love and light) are also needed, and reflected monadic 
will is also involved. 

7. We are also meant to come together as souls. When 
the five meanings of magnetization are active in our life, 
we will come together as souls. This type of affiliation is 
more likely after the second initiation—correlating with 
the second law of the soul—the Law of Magnetic 
Impulse. 

8. As for transmutation, it concerns the third aspect of 
divinity primarily, the improvement of the quality of matter 
so that Spirit may eventually be released from thralldom 
to matter. 

9. We see that the three major aspects of divinity are 
treated sequentially—radiation (first aspect); 
magnetization (second aspect); transmutation (third 
aspect). 

10. Finally, the “hidden name egoic” reveals egoic identity 
and, thus, the true place of the individual in the Divine 

6. Vì vậy, chúng ta phải học cách cảm nhận và thể hiện sự 
phát xạ Chân thần — phát xạ của bản thể thuần khiết 
(chừng nào nó có thể trải nghiệm trên cõi hồng trần vũ trụ). 
Sự phát xạ của linh hồn (tình thương và ánh sáng) cũng cần 
thiết, và ý chí Chân thần được phản chiếu cũng có liên 
quan. 

7. Định mệnh của chúng ta là đến với nhau như những linh 
hồn. Khi năm ý nghĩa của sự từ hóa hoạt động trong cuộc 
sống của chúng ta, chúng ta sẽ đến với nhau như những 
linh hồn. Loại liên kết này có nhiều khả năng xảy ra hơn sau 
cuộc điểm đạo thứ hai — tương quan với luật thứ hai của 
linh hồn — Luật Xung Động Từ Tính. 

8. Đối với sự chuyển hóa, nó chủ yếu liên quan đến trạng 
thái thiêng liêng thứ ba, sự cải thiện chất lượng của vật chất 
để cuối cùng Tinh thần có thể được giải phóng khỏi tình 
trạng bó buộc với vật chất. 

9. Chúng ta thấy rằng ba trạng thái thiêng liêng chính được 
xử lý tuần tự — phát xạ (trạng thái thứ nhất); từ hóa (trạng 
thái thứ hai); chuyển hóa (trạng thái thứ ba). 

10. Cuối cùng, “danh xưng ẩn giấu” tiết lộ danh tính chân 
ngã và do đó, tiết lộ vị trí thực sự của cá nhân trong Thiên 
cơ và Mục đích thiêng liêng của Chân sư và rốt cuộc là của 



Plan and Purpose of the Master and, eventually, of the 
Planetary Logos and, finally, Solar Logos. 

11. When these things can be accomplished, a true 
foundation for hierarchical work has been laid. 

12. We see that we are expected to express, eventually, 
as Monads and as souls, through a transmuted 
personality system. 

13. Finally, we must absolutely know who we are—
egoically. This is probably not yet the case for most of us. 

14. To the degree that we begin to master the Science of 
Destiny (a truly monadic science), to that degree we will 
be led into the realization of our full spiritual identity and 
the expression of our identity. 

For Disciples and Initiates: Let the group get ready to 
reveal the hidden mystery. 

15. For a true group of initiates (and this Rule is meant 
only for such), the “hidden mystery” has to do with 
planetary Identity. It concerns the life of the Planetary 
Logos, His nature and His destiny. 

Hành tinh Thượng đế, và cuối cùng là của Thái dương 
Thượng đế. 

11. Khi những điều này có thể được hoàn thành, một nền 
tảng thực sự cho công việc Thánh đoàn đã được đặt ra. 

12. Chúng ta thấy rằng cuối cùng chúng ta được mong đợi 
thể hiện với tư cách như là những Chân thần và những linh 
hồn, thông qua một hệ thống phàm ngã đã chuyển hóa. 

13. Cuối cùng, chúng ta phải hoàn toàn biết mình là ai — về 
mặt chân ngã. Đây có lẽ vẫn chưa phải là trường hợp của 
hầu hết chúng ta. 

14. Ở mức độ mà chúng ta bắt đầu nắm vững Khoa học 
Định mệnh (một khoa học thực sự của Chân thần), ở mức 
độ đó, chúng ta sẽ được dẫn dắt tới việc nhận ra bản sắc 
tinh thần đầy đủ và sự thể hiện bản sắc của chúng ta. 

Dành cho các Đệ tử và các Điểm đạo đồ: Hãy để cả 
nhóm sẵn sàng tiết lộ bí ẩn còn ẩn giấu. 

15. Đối với một nhóm điểm đạo đồ chân chính (và Quy tắc 
này chỉ dành cho những người như vậy), “bí ẩn còn ẩn giấu” 
liên quan đến Bản sắc hành tinh. Nó liên quan đến sự sống 
của  Hành tinh Thượng đế, bản chất của Ngài và định mệnh 
của Ngài. 



Let the group demonstrate the higher meaning of the 
lessons learnt, and these are four and yet are one. 

16. The “higher meaning” concerns triadal realization. 
The higher mental plane, the buddhic plane, atmic plane 
and monadic plane are all involved. 

17. The four words, as we discussed in a recent 
commentaries on this section are: Radiation. 
Magnetisation. Transmutation. Impartation. 

18. Might we say (in the context of these four) that 
Radiation is of the atmic plane; Magnetization of the 
buddhic plane; Transmutation of the higher mental plane, 
and Impartation related to that which the Monad realizes 
of the Identity of the Planetary Logos and its place within 
that Logos. 

19. To simplify the matter, we have been used to living in 
the lower triangle (that of the personality), but when we 
learn the higher meaning of the lessons learnt, we must 
learn to focus within the spiritual triad as initiates and 
Masters do. 

Let the group understand the Law of Synthesis, of 
unity and fusion; 

Hãy để nhóm thể hiện ý nghĩa cao hơn của các bài học 
đã học, và đây là bốn bài học nhưng lại là một. 

16. “Ý nghĩa cao hơn” liên quan đến nhận thức tam nguyên. 
Cõi thượng trí, cõi bồ đề, cõi atma và cõi chân thần tất cả 
đều có liên quan. 

17. Bốn từ, như chúng ta đã thảo luận trong một bài bình 
luận gần đây về phần này là: Phát xạ. Từ hóa. Chuyển hóa. 
Truyền đạt. 

18. Chúng ta có thể nói (trong ngữ cảnh của bốn điều này) 
rằng Phát xạ thuộc cõi atma (cõi Niết Bàn); Từ tính hóa 
thuộc cõi bồ đề; Chuyển hóa thuộc cõi thượng trí, và Truyền 
đạt liên quan đến cõi mà Chân thần nhận ra Bản sắc của 
Hành tinh Thượng đế và vị trí của nó (ND: Chân thần) trong 
Thượng đế đó. 

19. Để đơn giản hóa vấn đề, chúng ta đã quen sống trong 
tam giác thấp hơn (đó là phàm ngã), nhưng khi chúng ta học 
được ý nghĩa cao hơn của các bài học đã học, chúng ta phải 
học cách tập trung vào tam nguyên tinh thần như các điểm 
đạo đồ và Chân sư làm.  

Hãy để nhóm hiểu được Quy luật tổng hợp, hợp nhất và 
thấm nhập; 



20. Our task here is to work with Monad, soul and soul-
personality. 

21. Synthesis is realized through monadic influence or 
contact. 

22. Unity is realized through soul-identification. 

23. Fusion is realized as soul energy permeates the 
personality. 

24. As a group of (at least probationary) initiates, we are 
to engage in all three processes. 

25. As synthesis “works its way down”, unity and fusion 
result. 

26. As fusion gives way to realized unity and unity 
ascends towards the Monad, synthesis is understood and 
experienced. 

let the threefold mode of working with that which is 
dynamic carry the group together towards the Higher 
Three where the Will of God holds sway; 

20. Nhiệm vụ của chúng ta ở đây là làm việc với Chân thần, 
linh hồn và linh hồn-phàm ngã. 

21. Tổng hợp được hiện thực thông qua ảnh hưởng hoặc 
tiếp xúc cấp độ chân thần. 

22. Sự hợp nhất được hiện thực hóa thông qua việc đồng 
nhất với linh hồn. 

23. Sự hòa nhập được hiện thực hóa khi năng lượng linh 
hồn thấm nhập vào phàm ngã. 

24. Như là một nhóm các điểm đạo đồ (ít nhất là dự bị), 
chúng ta phải tham gia vào cả ba quá trình. 

25. Khi sự tổng hợp “hoạt động theo chiều hướng đi xuống”, 
kết quả là sự hợp nhất và sự thấm nhập. 

26. Khi sự thấm nhập nhường chỗ cho sự hợp nhất được 
hiện thực hóa và sự hợp nhất đi lên về phía Chân thần, sự 
tổng hợp được hiểu và trải nghiệm. 

hãy để chế độ làm việc tam phân với chế độ năng động 
đưa nhóm cùng nhau hướng tới Tam nguyên Cao hơn, 
nơi Ý chí của Thượng đế giữ vững; 



27. It is the will aspect which is dynamic, and groups at a 
high stage of unfoldment understand the nature of the 
spiritual will emerging from the Ashram and permeating 
the group. 

28. The mode of working with the will is threefold. 

29. The three major aspects of the will can be 
considered: 

a. The Will-to-Be 

b. The Will-to-Good 

c. The Will-to-Know 

30. Or— 

a. The Will-to-Initiate 

b. The Will-to-Unify 

c. The Will-to-Evolve 

let Transfiguration follow Transformation and may 
Transmutation disappear. 

27. Chính khía cạnh ý chí có tính năng động, và các nhóm ở 
giai đoạn khai mở phát triển cao hiểu được bản chất của ý 
chí tinh thần xuất phát từ Đạo viện và thấm nhập vào nhóm. 

28. Phương thức làm việc theo ý chí là tam phân. 

29. Ba khía cạnh chính của ý chí có thể được coi là: 

a. Ý chí Trở thành (Hiện diện) 

b. Ý chí hướng Thiện 

c. Ý chí muốn Biết 

30. Hoặc— 

a. Ý chí Khởi Xư 

b. Ý chí Hợp nhất 

c. Ý chí Tiến hóa 

hãy để Phép biến hình theo sau sự Chuyển hóa và để 
cho Phép biến đổi biến mất. 



31. Here we are speaking of triadal developments. We 
are well beyond the third initiation when these three 
states (as presented in this section of the chapter) are 
being considered. 

32. The thought always to be realized is that anything 
that can be done within the personality can be done on a 
higher turn of the spiral within the spiritual triad. This we 
must practice as we build the rainbow bridge into the 
triad. 

Let the O.M. be heard right at the centre of the group, 
proclaiming God is All. 

33. Of course, we cannot know the true meaning of this. 
We scarcely know the meaning of the OM as it applies to 
the influence of the soul in relation to our personality. 

34. Yet, Sanat Kumara, as the representative of the great 
solar aspect, sounds a solar OM which is reflected at the 
center of the group. At this point, we know that God-the-
Planetary-Logos is the planetary whole. 

35. As we attune increasingly with Sanat Kumara, we 
shall know that God-the-Solar-Logos is the solar systemic 

31. Ở đây chúng ta đang nói về sự phát triển của tam 
nguyên. Chúng ta đã vượt xa cuộc điểm đạo thứ ba khi ba 
trạng thái này (như được trình bày trong phần này của 
chương) đang được xem xét. 

32. Tư tưởng luôn được nhận ra đó là bất cứ điều gì có thể 
làm được trong phàm ngã đều có thể được thực hiện trên 
một vòng xoáy cao hơn trong tam nguyên tinh thần. Điều 
này chúng ta phải thực hành khi chúng ta xây dựng cây cầu 
vồng tới tam nguyên. 

Hãy để âm OM được vang lên ngay tại trung tâm của 
nhóm, tuyên bố Thượng đế là Tất cả. 

33. Tất nhiên, chúng ta không thể biết ý nghĩa thực sự của 
điều này. Chúng ta hầu như không biết ý nghĩa của OM vì 
nó áp dụng cho ảnh hưởng của linh hồn trong mối liên quan 
đến phàm ngã của chúng ta. 

34. Tuy nhiên, Đấng Sanat Kumara, với tư cách là đại diện 
của khía cạnh thái dương vĩ đại, xướng một âm OM thái 
dương được phản chiếu ở trung tâm của nhóm. Tại thời 
điểm này, chúng ta biết rằng Thượng đế-Hành tinh Thượng 
đế (God-the-Planetary-Logos) là toàn bộ hành tinh. 

35. Khi chúng ta ngày càng hòa hợp với Đấng Sanat 
Kumara, chúng ta sẽ biết rằng God-the-Solar-Logos 
(Thượng Đế - Thái Dương Thượng Đế) là toàn bộ thái 



whole—the “All” with which we must deal at this time—
our true macrocosm. 

36. We can tell that only at the highest levels of group 
process can we hope to fulfill this Rule (in any respect). 

37. Thus, we have to see to right group development, 
and reach a very high level of integrated service, if we 
are to fulfil this Rule to any extent. 

38. I would suggest that only when we become a truly 
ashramic group (in fact a group which is a unit within the 
Ashram) can we hope to take the initial steps towards 
fulfilling this Rule. 

39. It is our hope that studies on the 28 Rules may 
continue in a still more practical form beginning in 
February of 2009. 

  

In Light, Love and Power, 

Michael and Stefan 

dương hệ — “Tất cả” những cái mà chúng ta phải liên hệ 
vào lúc này — đại vũ trụ thực sự của chúng ta. 

36. Chúng ta có thể nói rằng chỉ ở những cấp độ cao nhất 
của quá trình nhóm, chúng ta mới có thể hy vọng thực hiện 
Quy tắc này (về bất kỳ khía cạnh nào). 

37. Vì vậy, chúng ta phải nhìn thấy sự phát triển nhóm đúng 
đắn, và đạt đến mức độ phụng sự tích hợp rất cao, nếu 
chúng ta thực hiện Quy tắc này ở bất kỳ mức độ nào. 

38. Tôi đề nghị rằng chỉ khi chúng ta trở thành một nhóm 
Đạo viện thực sự (thực tế một nhóm là một đơn vị trong Đạo 
viện), chúng ta mới có thể hy vọng thực hiện những bước 
ban đầu để thực hiện Quy tắc này. 

39. Chúng tôi hy vọng rằng các nghiên cứu về 28 Quy tắc có 
thể tiếp tục ở dạng thực tế hơn bắt đầu từ tháng 2 năm 
2009. 

  

Trong Ánh sáng, Tình thương và Quyền năng, 

Michael và Stefan 

 


