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Kính tặng,
Bà H. P. Blavatsky
Là bậc tiền phong sáng lập Hội Thông Thiên Học thế giới
năm 1875.
Với tấm lòng tôn sùng và biết ơn.
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Kính tặng,
Ông H. S. Olcott
Là bậc tiền phong, sáng lập Hội Thông Thiên Học thế
giới năm 1875.
Với tấm lòng tôn sùng và biết ơn.
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Kính tặng,
Bà bác sĩ Annie Besant
Là một bậc vĩ nhân của Hội Thông Thiên Học (Minh
Triết Thiêng Liêng) đã giúp chúng tôi hiểu một phần
nào bộ Giáo Lý Nhiệm Mầu của bà H. P. Blavatsky.
Với tấm lòng yêu kính và biết ơn.
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Kính tặng,
Ông C. W. Leadbeater
Là người đã cho chúng tôi cảm biết thế giới vô hình
linh diệu bên kia cõi trần.
Với tấm lòng yêu kính và biết ơn.

VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI * QUYỂN I

8

Kính tặng,
Ông C. Jinarâjadâsa
Là một vị huynh trưởng của chúng tôi, đã đem đến
chúng tôi một tia hy vọng tương lai tràn trề và nguồn
cảm hứng bất diệt! . . .
Với tấm lòng yêu mến và biết ơn.
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Kính tặng,
Ông bác sĩ G. S. Arundale
Là người đã giúp chúng tôi thấy quyền năng của Tạo
Hóa và con người.
Với tấm lòng yêu kính và biết ơn.
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Kính tặng,
Ông N. Sri Ram
Là người đã đem đến chúng tôi một nguồn cảm hứng
thiêng liêng giữa cõi đời đen tối nầy.
Với tấm l òng tôn sùng và thương mến.
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Kính tặng,
Bà Devi Rukmini Arundale
Là người đã cho chúng tôi hiểu bác ái là gì?
Với tấm lòng yêu kính và biết ơn.
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Kính tặng,
Ông Gabriel Monod Herzen
Nguyên khoa trưởng trường đại học khoa học Saigon.
Là người đã thương yêu và dìu dắt chúng tôi buổi đầu
tiên trên đường đạo.
Với tấm lòng yêu mến và biết ơn.
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Kính tặng,
Ông Geoffrey Hodson
Giám đốc trường Minh Triết ở Adyar (Ấn Độ) khóa
1955.
Là người đã cho phép chúng tôi được tự do dùng
những hình ảnh do nhãn quang của ông thấy và trình
bày trong quyển «The Kingdom of the Gods».
Với tấm lòng biết ơn.
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Kính tặng,
Cha và mẹ của chúng tôi, đã dày công dưỡng dục và
giáo hóa chúng tôi trên đường nghĩa vụ và tinh
thần.
Với tấm lòng thương yêu, tôn kính và biết ơn vô
cùng! . . .
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VÀI LỜI NÓI ĐẦU
Quyển “Vũ Trụ và Con Người” viết ra, một
phần lớn do người bạn trăm năm của tôi là: Nguyễn
Thị Hai. Công tôi nghĩ ra cũng không gì đáng phải phô
trương tên tuổi. Tôi đã từ khước, nhưng bạn tôi lại bảo
rằng: “Không có anh đề xướng, không có anh tổ chức
giảng giáo lý Thông Thiên Học cho một nhóm anh em
khao khát chân lý, không có anh thảo luận, giản dị hóa
những tư tưởng, triết lý khô khan và khó hiểu nầy,
không có anh cộng tác và nếu không có anh hy sinh để
đưa ra đời, thì quyển sách nầy cũng mai một đi!”
Đó là lời của bạn tôi; nhưng đúng ra, quyển sách
nầy được chào đời trước tiên là nhờ các nhà đại đức
Thông Thiên Học (Minh Triết Thiêng Liêng) thế giới
như bà H. P. Blavatsky, ông đại tá Olcott, bà bác sĩ
Annie Besant, ông giám mục C. W. Leadbeater, ông
bác sĩ G. Arundale, ông Jinarâjadâsa, ông Powell, ông
N. Sri Ram, bà Rukmini Devi đã giúp cho tôi nhiều về
chân lý. Kế đó là nhờ cha mẹ tôi, bạn tôi, các thầy dạy
tôi học, các tầng lớp người trong xã hội: Sĩ, nông, công,
thương đã trực tiếp hoặc gián tiếp giúp đời tôi được
đôi phần giác ngộ, thay đổi lớn lao, và sống yên ổn
phụng sự chân lý.
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Tôi tôn kính và thành tâm hiến dâng công trình
này để đền công ơn khai sáng và dưỡng nuôi lý tưởng
phụng sự.
Nguyện đưa giáo lý này ra đời với niềm tin trân
trọng: Cầu xin nó sẽ hữu ích cho mọi người cũng như
nó đã giúp và thay đổi chúng tôi “Sống đời và sống
đạo” trong một hiện tại an bình hạnh phúc.
Ngày 15 tháng Giêng Đinh Dậu (13 ‐ 2 ‐ 1957)

NGUY Ễ N VĂ N HUẤ N
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0

LỜI NÓI ĐẦU

«Connais‐toi, toi‐même, et tu connaîtras l’univers.»
SOCRATE
«Ngươi hãy biết ngươi, rồi sẽ biết vũ trụ.»
SOCRATE

Trên đường đời gió bụi, lắm lúc ai cũng tự hỏi
rằng: «Ta ở đâu đến đây? Ta đến đây để làm gì? Rồi ta
sẽ về đâu?» Cũng đôi khi, trong cơn đau khổ tột cùng,
con người tự vấn: «Tất cả cuộc đời có phải chăng là
một sự ngẫu nhiên? Luật công bình có thống trị thế
gian không?»
Các tôn giáo trên địa cầu đều có trả lời những
câu hỏi nầy, nhưng không làm cho tất cả mọi người
được hài lòng: Nếu thỏa mãn lý trí, thường không thỏa
mãn tâm tình; mà thỏa mãn tâm tình lại không khuất
phục lý trí. Cho nên hiện tượng xảy ra dưới trần,
những nỗi bất công vẫn còn trong vòng mờ tối, đối với
đại đa số người đời.
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Người ta tự nhiên cố tìm hiểu các chân lý ẩn
tàng huyền bí có thể làm thỏa mãn vấn đề «vũ trụ và
nhân sinh».
Trong sự tìm kiếm nầy, người ta thấy tất cả tôn
giáo đều lập trên một nền tảng chung – dù nghi thức
có khác – tất cả chỉ là «một» mà thôi. Người ta cố công
tìm nữa những nguyên lý cổ thời, huyền bí của Ấn Độ,
đã làm cho một số người trên địa cầu được giác ngộ và
giải thoát.
Quyển «Vũ trụ và Con Người» nầy cũng là kết
quả sưu tầm chân lý trên 25 năm trường tu học, nghiên
cứu và kinh nghiệm trong đời sống đạo lý của chúng
tôi.
Nó giải thích một cách hợp lý những thắc mắc
xảy ra dưới trần và giúp cho con người hiểu mình là
một Điểm Linh Quang làu làu sáng rỡ, muôn kiếp vẫn
còn, là một cái tâm linh động dưới các thể phách nặng
nề, đang tìm đường đi lên để phản bổn hườn nguyên,
hiệp nhứt với Đấng Cha Lành toàn tri, toàn năng, toàn
lực ở cõi đại niết bàn.
Một khi biết được nguồn gốc rồi, con người mới
tự vạch con đường tu thân đúng đắn cho mình. Đó là
con đường tinh thần mà nền tảng là sự hiểu biết.
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Chính muốn giúp vào đấy một phần nào, nên quyển
«Vũ Trụ và Con Người» mới được chào đời.
Sách chia làm nhiều đoạn, nhưng đại khái có các
đề mục chánh sau đây:
1. Thái dương hệ là một sân trường hoạt động
của bao triệu triệu sinh linh, từ loài tinh hoa chất, đến
kim thạch, thảo mộc, thú cầm, loài người và các bậc
siêu nhân.
2. Vũ trụ không phải là một nơi mà Thiên lực
biến chuyển một cách ngẫu nhiên. Từ ngàn xưa, mỗi
một sự việc gì xảy ra đều tuân theo qui luật, chịu dưới
quyền điều khiển của một định luật chung. Định luật
nầy là cách phát biểu của cái «Thức» đại đồng, thiêng
liêng, mà tất cả những gì, từ hột điện tử đến đại tinh
cầu, cũng đều thấm nhuần cái «Thức» ấy. Nhiều người
gọi cái «Thức» ấy là Thượng Đế, Trời, Đạo, Luật, Sự
Tiến Hóa.
3. Mỗi sinh linh là một tiểu Thiên Địa. Bản chất
thiêng liêng của đức Thượng Đế đều có ở trong tâm
mỗi người, dù nam hay nữ. Con người không phải là
phàm nhơn với ba thể: xác thân, tình cảm và tư tưởng
(xác, vía, trí), hữu hoại nầy. Chúng nó là những y phục
mặc vào một lúc, rồi bỏ đi. Ta là những sinh linh bất tử.
Sự hoàn thiện của Thượng Đế trong tâm. Nó sống,
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«hoạt động và tồn tại» trong lòng Ngài. Bao giờ ta chưa
đánh thức được Nó, là Nó vẫn còn trong trạng thái
phôi thai.
4. Muốn cho những mầm thiêng liêng ấy nảy
nở, con người phải luân hồi kiếp nầy sang kiếp khác,
để thu thập những kinh nghiệm xuyên qua các giống
dân và các cõi trời.
Ta sanh trưởng dưới thế gian cũng như bước
vào một công xưởng, hoặc một phòng thí nghiệm. Nơi
đây, ta sanh sản, tạo tác, hoạt động, làm xong nhiệm
vụ, rồi từ giã cõi đời trở về quê cũ.
5. Những tàn tích cổ thời xuyên qua các giống
dân đã cho ta thấy dĩ vãng và tương lai của nền văn
minh nhân loại. Ta biết ta thuộc về giống dân phụ của
giống dân chánh nào, để hoạch định cuộc đời ta cho
thích hợp.
6. Trong khi ta sống và hành động, có lúc ta
thành công, có lúc ta thất bại, và tùy theo tính vị tha
hay vị kỷ mà ta làm điều thiện hay điều ác. Khi ta làm
điều ác, là ta làm mất sự điều hòa, sự thăng bằng của
Tạo Hóa. Ta lặp lại sự điều hòa, sự thăng bằng ấy
xuyên qua những bài học đau đớn. Ta tự xóa bỏ nó
bằng cách làm điều thiện. Ta thăng hoa mãi điều lành
và mãi tuân theo một định luật thăng bằng thường
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hằng chi phối tư tưởng, lời nói và hành vi của ta. Ấy là
định luật nhân quả cân phân tội phước một cách công
bằng.
Tóm lại, quyển «Vũ trụ và Con người» sẽ đem
lại cho học giả nhiều hứng thú. Hỏi sự cảm động nào
bằng, khi ta dò theo một linh hồn trên đường tiến hóa
tuyệt luân, từ buổi sơ sinh lìa khỏi lòng Từ Phụ trên cõi
tối đại niết bàn? Linh hồn đi sâu vào vật chất, thay hình
đổi dạng biết mấy triệu triệu lần, trải qua không biết
bao cuộc thử lòng cay đắng, bất thường, bao cảnh tang
thương, sầu khổ. Nhờ chiến đấu không mỏi mệt, con
người thắng tất cả mọi trở ngại, hai tay ôm đầy quả
đẹp của kinh nghiệm muôn đời lúc trở về quê cũ.
Xiết bao cảm động và vui mừng, khi ta hiểu biết
sự vinh quang vô tận của kiếp sống con người, sự tiến
hóa không bờ bến của linh hồn bất tử và cái uy lực
thiêng liêng, toàn năng, toàn thiện điều khiển muôn
loài vạn vật!
Đọc quyển «Vũ trụ và Con người» rồi, quý vị sẽ
thấy trên đường hành hương kỳ diệu, muôn vạn sinh
linh đều tương quan với nhau, kết thành một khối duy
nhất, thường biến, hằng tiến. Các nguyên tử cấu tạo ra
vạn vật, tuy vốn rời rạc nhau, nhưng vẫn liên quan
mật thiết với nhau, nối tiếp nhau trong thế giới vô hình
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và hữu hình, đoàn kết thành một khối thiêng duy nhất
trong bầu vũ trụ bao la…
Xuất bản quyển «Vũ trụ và Con người» nầy,
chúng tôi không có kỳ vọng vén màn bí mật của Thiên
cơ; chúng tôi chỉ trình bày, tùy sức, những chân lý
chánh ẩn tàng trong những tôn giáo, những giáo lý bí
truyền tỏ lộ trong các hiện tượng cổ kim. Chúng tôi rất
cám ơn những tác giả đã giúp chúng tôi tài liệu như:
Ông E. Powell do năm quyển:
1) Thể Phách (le double éthérique). 2) Thể Vía (le
corps astral). 3) Thể Trí (le corps mental). 4) Chân Thể
(le corps causal). 5) Thái Dương Hệ (le système solaire);
bà H. P. Blavatsky do bộ Giáo Lý Bí Truyền (la
Doctrine secrète) (6 quyển); bà Annie Besant do
quyển «Tâm Thức Học» (Etude sur la conscience); ông
Jinarâjadâsa do quyển «Sự tiến hóa huyền bí của con
người». (Evolution occulte de l’humanité) v.v...
Chúng tôi lấy đại ý trong đó, và thêm vào hiểu biết kinh
nghiệm riêng của mình, viết thành quyển «Vũ trụ và Con người»
với văn từ thông thường, dễ hiểu.
Chúng tôi cảm tạ huynh Đinh văn Bách, sau khi từ sở làm
về, đã nhọc nhằn, cố gắng, ngày này qua ngày nọ. Hầu hết
những đồ hình được huynh trình bày thật tỉ mỉ từng chi tiết, từ
nét vẽ tới chữ viết.
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Chúng tôi cảm tạ ông Geoffroy Hodson – (Giám đốc
trường Minh triết của Hội Thông Thiên Học thế giới tại Adyar,
Madras, Ấn Độ khóa 1952‐1953) – có lòng tốt cho phép chúng tôi
tự do trích ra những hình thiên thần – đã đăng trong quyển sách
của ông nhan đề là «Thế Giới Thần Tiên» «The Kingdom of the
Gods » (do nhãn quan của ông đã thấy).
Chúng tôi mong rằng: sự hiểu biết ban sơ về «Vũ trụ và
Con người» sẽ giúp chư học giả đi sâu vào đường đạo dễ dàng,
ví như những viên đá đầu tiên, thô kịch sẽ làm nền tảng cho ngôi
lầu đài tốt đẹp tương lai.
Mong thay!
Sài‐gòn, ngày 13 tháng 11 năm Bính Thân (14‐12‐1956)
NGUYỄN VĂN HUẤN và NGUYỄN THỊ HAI

VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI * QUYỂN I

24

1

PHẦN THỨ NHỨT

ĐẠI THIÊN ĐỊA HAY LÀ
VŨ TRỤ HỌC
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Đồ hình số 1
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VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI
ĐẠI THIÊN ĐỊA

2

CHƯƠNG 1

THÁI DƯƠNG HỆ
(Système solaire)

Tại sao ta phải học về vũ trụ trước?
‐ Vì vũ trụ là trường hoạt động của con người.
Vũ trụ ví như miếng đất dùng để gieo mạ.
Muốn học về «mạ» thì phải biết qua miếng đất.
Trong càn khôn có biết bao bầu vũ trụ chuyển
động trên không trung, ngày đêm không ngừng.
Chúng ta đang ở trên một bầu vũ trụ thuộc về thái
dương hệ của chúng ta.
Giữa cảnh núi cao, bể rộng, bầu trời mênh
mông, bát ngát, ta quay lại nhìn thân ta, thấy bé nhỏ,
cỏn con, như con sâu, cái kiến, như bọt nổi, cánh bèo,
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mong manh dật dờ, giữa cảnh hùng tráng, vĩ đại của
đất trời đồ sộ, bao la, vô cùng, vô tận!...
Có đi khắp nước Việt Nam, mới biết đất nước ta
rộng lớn: núi cao, sông dài, đồi núi chập chồng, đồng
ruộng mênh mông, bát ngát.
Nhưng nếu ta dở bản đồ thế giới, mới hay nước
ta chỉ là một phần nhỏ của 5 châu, 4 bể. Ta có đi du lịch
khắp thế giới: Sang Âu, Á, lên bắc cực, xuống nam cực,
đi tàu biển, ô tô, tàu bay, dùng mọi cách thông thường,
thăm rừng sâu, núi thẳm, qua những đại dương; tàu đi
hàng tháng không thấy bến bờ, mới biết quả đất ta ở
rộng lớn biết bao!
Nhưng trái đất ta ở, so với thái dương hệ, lại
chẳng thấm vào đâu!
Vậy thái dương hệ là gì? (Đồ hình số 1)
Thái dương hệ là một ngôi mặt trời có 10 hệ tiến
hóa (système d’évolution) xoay xung quanh.
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Mỗi hệ tiến hóa có 7 dãy hành tinh (chaînes
planétaires). Mỗi dãy hành tinh có 7 bầu (globes).1
(Xem đồ hình số 2).
Tuy rằng có 10 hệ tiến hóa, song chỉ có 7 hệ được
đưa ra, vì 3 hệ kia không có địa cầu (globe terrestre),
nên không có tên.
Bảy hệ tiến hóa ấy là:
1‐ Hỏa tinh hệ (système de Vulcain)
2‐ Kim tinh hệ (système de Vénus)
3‐ Địa cầu hệ (système de la Terre)
4‐ Mộc tinh hệ (système de Jupiter)
5‐ Thổ tinh hệ (système de Saturne)
6‐ Thiên vương tinh hệ (système d’Uranus)
7‐ Thủy vương tinh hệ (système de Neptune).
(Xem đồ hình số 1).

1

7 dãy hành tinh và 7 bầu đều lấy tên trùng với 7
hệ tiến hóa.
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Mỗi một thái dương hệ đều có một vị Chúa Tể
tức là đức Thái Dương Thượng Đế. Ngài sanh hóa một
ngôi mặt trời và vạn vật, tiếng Pháp gọi Ngài là Logos
Solaire. Ngài có những vị phụ trách và các đấng
Huyền Thiên Thượng Đế (Logos planétaires) để lo việc
tiến hóa cho vũ trụ của Ngài. Những vị Huyền Thiên
Thượng Đế có thể gọi là những trung tâm lực hay
huyệt bí yếu (Chakras) của Ngài. Mỗi vị Huyền Thiên
Thượng Đế cai quản một hệ tiến hóa. (Đồ hình số 3).
Các sinh vật trên thái dương hệ cùng đồng tiến
hóa mãi mãi. Kim thạch thành thảo mộc, thảo mộc
thành thú cầm, thú cầm thành con người và con người
thành Tiên, Phật; Tiên, Phật thành các vị Thái Dương
Thượng Đế, sanh hóa những ngôi mặt trời khác. Cứ
thế sanh sanh, hóa hóa, không biết mấy muôn, mấy
triệu vị Thái Dương Thượng Đế, và mấy muôn, mấy
triệu ngôi mặt trời.
Mặt trời của ta, buổi sáng mọc phương đông,
chiều lặn phương tây, cũng là một ngôi sao trong trăm
triệu triệu ngôi sao khác. Có nhiều ngôi mặt trời lớn
hơn ngôi mặt trời của ta đây cả muôn triệu lần, như hai
ngôi mặt trời Cocher và Bègase. (Đồ hình số 4).
Càn khôn rộng lớn bao la, muôn trùng tinh tú.
Ban đêm ta trông lên trời thấy ngôi sao nào nhấp nháy
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là ngôi mặt trời. Mà mỗi ngôi mặt trời là mỗi thái
dương hệ.
Thái dương hệ của ta (vì trong đó có quả địa cầu
của ta đang ở) chỉ là một phần tử nhỏ trong ngân hà
(galaxie). Mà ngân hà là một khối tinh vân (nébuleuse)
trùng trùng điệp điệp kết thành một vệt dài. Ngân hà
gồm 100 nghìn triệu định tinh hay ngôi sao. Nhưng
ngân hà lại là một phần tử nhỏ của càn khôn (theo
khoa thiên văn hiện đại). Một đêm tối ta nhìn xem dãy
ngân hà như một tấm lụa dắt ngang lưng trời. Lấy
thiên văn kính (téléscope) xem, ta có thể đếm hằng
mấy trăm triệu triệu ngôi sao tụ hợp từng nhóm, hoặc
nằm theo hình khu ốc, hoặc chạy dọc theo một đường
dài. Nếu ta quây thiên văn kính khắp bầu trời, mọi nơi,
ta sẽ thấy cả trăm triệu triệu ngôi sao đang nhấp nháy
trên không trung. Nhưng bỏ kính ra, ta không còn
trông thấy các ngôi sao xa nữa, mà chỉ thấy vài trăm
ngôi sao gần nhứt, như cợt đùa sự bất lực của ta! (Đồ
hình số 5 và 6).
Khoa thiên văn cho ta biết rằng: Thái dương hệ
của ta ở cách trung tâm ngân hà lối chừng 33.000 năm
ánh sáng, và ngôi sao gần nhứt (trừ mặt trời) cũng phải
cách 500, 700 đến 1.000 năm ánh sáng.
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Vậy một năm ánh sáng là gì? Khi đo dưới đất,
người ta dùng cây số ngàn làm đơn vị. Khi nói hai ngôi
sao xa nhau bao nhiêu, thì các nhà khoa học dùng
«một năm ánh sáng» làm đơn vị. Thế thì «một năm
ánh sáng» là một đơn vị để đo khoảng không gian,
giữa hai ngôi sao hay hai hành tinh mà ánh sáng phải
vượt qua trong một năm, với tốc lực 300.000 cây số mỗi
giây đồng hồ. Một năm có bao nhiêu giây đồng hồ, thì
bao nhiêu lần nhơn cho 300.000 cây số. Làm xong bài
toán ấy, ta sẽ thấy một năm ánh sáng dài chừng 10
triệu triệu cây số (10.000.000.000.0000). Với ống thiên
văn kính, ta thấy hai ngôi sao gần nhau nhứt, cũng
cách nhau 10 năm ánh sáng và những ngôi sao mà ta
không thấy trong thiên văn kính cách ta đến một triệu
năm ánh sáng!
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THÁI DƯƠNG HỆ

Đồ hình số 2
Toát yếu : Trên đây là thái dương hệ với 7 hệ
tiến hóa (3 hệ kia vô danh nên không vẽ).
Một hệ tiến hóa có 7 dãy hành tinh.
Một dãy hành tinh có 7 bầu (globes).
Vậy một hệ tiến hóa có 49 bầu.
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Hệ tiến hóa số 3 ít tiến hóa hơn hệ tiến hóa số 4,
hệ tiến hóa số 4 ít tiến hóa hơn hệ tiến hóa số 5.

7 DÃY HÀNH TINH HAY MỘT HỆ
TIẾN HÓA

Địa Cầu Hệ
Đồ hình số 3
Toát yếu: Mỗi dãy hành tinh của một hệ tiến hóa có 7
bầu.
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Hình số 1 là dãy thứ nhứt.
Hình số 2 là dãy thứ nhì.
Hình số 3 là dãy thứ ba v.v…
Muốn biết mỗi bầu hành tinh làm bằng chất khí nào thì
xem hình ở chính giữa.
Dãy thứ nhứt đồng chất với dãy thứ bảy.
Dãy thứ nhì đồng chất với dãy thứ sáu.
Dãy thứ ba đồng chất với dãy thứ năm.
Dãy thứ tư làm đường vạch (trait d’union), có ba bầu làm
bằng chất hồng trần.
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CÁC HÌNH –NGUỒN TỪ INTERNET‐( EDUCATED)
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3

CHƯƠNG 2

DÃY ĐỊA CẦU
(Chaîne terrestre)
Dãy địa cầu có 7 bầu: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Đồ hình số
7). Trong đó có bầu trái đất của ta đang ở là bầu số 4.
Bầu 1 và 6 làm bằng chất thượng thanh khí thấp.
Bầu 2 và 7 làm bằng chất thanh khí.
Bầu 3, 4 và 5 làm bằng chất hồng trần.
Dãy địa cầu của chúng ta là dãy thứ tư của địa
cầu hệ (Đồ hình số 2). Dãy thứ nhứt, thứ nhì và thứ ba
của địa cầu hệ đã tan rã từ lâu. Nhưng dãy thứ ba còn
để di tích lại là nguyệt tinh (mặt trăng). Mặt trăng nhỏ
hơn quả địa cầu 50 lần. Bầu hỏa tinh (C) nhỏ hơn địa
cầu. Thể tích nó chừng một phần bảy (1/7) của địa cầu.
Bầu thủy tinh cũng nhỏ hơn quả địa cầu. Thể tích nó
chừng một phân sáu (1/6) của địa cầu.
Khoa thiên văn hiện đại chỉ nói có ba bầu là:
Hỏa tinh, thủy tinh và địa cầu, vì mấy bầu kia làm
bằng chất khí khác với chất hồng trần, nên mắt phàm
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không thấy; chỉ huyền bí học mới đề cập tới. Chúng nó
cũng quây chung quanh mặt trời như 3 bầu đã kể.
Thiên thư dạy rằng: «Nhân vật ở dãy kim tinh
tiến hóa hơn nhân vật ở dãy địa cầu rất nhiều. Nên
nửa phần thiên hạ trên kim tinh đều thành Tiên,
Thánh, và đã qua địa cầu giúp nhân loại.
Còn nhân vật ở dãy hỏa tinh lại thua nhân vật ở
dãy địa cầu.
Khi nhân vật ở dãy địa cầu tiến hóa sẽ qua giúp
đỡ dãy hỏa tinh.»
Theo đồ hình số 7, ta thấy địa cầu là một khối
chất hồng trần có ba lớp vỏ bên ngoài là: chất thanh
khí, thượng thanh khí thấp và thượng thanh khí cao.
Tuy gọi là lớp, thật ra các chất khí ấy đều đi thấu
ngang qua được hết. Tỷ như lớp thanh khí túa ra khỏi
mặt đất nhiều cây số mà xuyên thấu trái đất. Chất
thượng thanh khí cũng vậy túa ra khỏi lớp thanh khí
và đi thấu qua hai lớp kia. Lớp thanh khí nầy là thể vía
của địa cầu; còn lớp thượng thanh khí là thể trí của nó.
Trong đồ hình không có những lớp khí cõi bồ đề, niết
bàn v.v... tự nhiên quả địa cầu của chúng ta có đủ 7
chất khí của 7 cõi. Bầu hỏa tinh và thủy tinh cũng có 7
chất như thế. Nhưng đến bầu 2 và 6 thì lại không có
chất hồng trần, còn bầu 1 và 7 lại chỉ có chất thượng
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thanh khí mà thôi. Chất khí bầu nầy không thông
đồng với bầu kia.

Dãy Địa cầu của chúng ta

Đồ hình số 7
Toát yếu : Dãy địa cầu hiện thời là dãy thứ
tư của địa cầu hệ (đồ hình số 3). Dãy thứ nhứt,
dãy thứ nhì, dãy thứ ba đã tan rã từ lâu. Nhưng
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dãy thứ ba còn để lại một di tích là mặt trăng,
khô khan, chờ ngày tan rã. Trong dãy địa cầu có
trái đất của chúng ta đang ở.
Bầu hỏa tinh, địa cầu và thủy tinh làm
bằng chất hồng trần.
Xin chú ý: Hễ nhơn vật qua ở bầu hành
tinh nào, thì thể xác phải giống với chất của hành
tinh ấy. Tỷ như nhân loại ở bầu trái đất thì mới
có xác thân nầy. Nếu nhân loại sang qua bầu thứ
6 thì thân hình phải làm bằng chất thanh khí (tức
là thể vía).
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4

CHƯƠNG 3

BẢY CÕI CỦA NGÔI MẶT TRỜI
Chất khí làm ra thái dương hệ có 7 trạng thái
khác nhau, sắp trong 7 cõi theo thứ tự thanh, trược.
Trên hư không cũng có 7 cõi gọi là 7 cõi huyền
không hay cõi thái cực (7 plans cosmiques) trùng tên
với 7 cõi thái dương hệ được kể sau đây:
1) Cõi thứ nhứt gọi là cõi tối đại niết bàn (plan
adi ou mahaparanirvâna). Chữ Adi là tiếng Phạn có
nghĩa là: thứ nhứt.
2) Cõi thứ nhì gọi là cõi đại niết bàn (plan
anupadaka ou paranirvânique ou paranirvâna). Tiếng
Phạn Anupadaka có nghĩa là: không mặc y phục, vì
những Điểm Linh Quang hay Chơn Thần (Monades)
sanh ra không có thể (corps) nào bao bọc cả.
3) Cõi thứ ba gọi là cõi niết bàn (plan atmique ou
nirvânique ou nirvâna). Tiếng Phạn Atma có nghĩa là:
Tinh thần hay là cõi huệ.
4) Cõi thứ tư gọi là cõi bồ đề (plan bouddhique
ou intuitionnel).
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5) Cõi thứ năm gọi là cõi thượng giới hay cõi trí
(plan mental).
Cõi nầy chia làm 2: cõi thượng thiên (plan
mental supérieur), và cõi hạ thiên (plan mental
inférieur). Cõi thượng thiên là cõi thượng trí hay cõi vô
sắc giới (aroûpa) gồm có ba cảnh trên. Cõi hạ thiên hay
là cõi hạ trí hay cõi sắc giới (roûpa) gồm bốn cảnh dưới.
Cõi hạ thiên, tuy là cõi thấp của thượng giới, nhưng
được các tôn giáo gọi (thiên đàng), cực lạc.
6) Cõi thứ sáu gọi là cõi trung giới (plan astral ou
émotionnel).
7) Cõi thứ bảy gọi là cõi hạ giới hay là cõi phàm
trần (plan physique).
Phần đông nhân loại chỉ hoạt động trong ba cõi
thấp là: cõi hạ giới, trung giới và thượng giới. Những
vị đạo đức cao,2 hoạt động và tiến hóa ở hai cõi trên kế
đó. Hai cõi trên hết là cõi tối đại niết bàn và đại niết bàn
là nơi hoạt động của đấng Thượng Đế đem thần lực
bao trùm thái dương hệ của mình.
2

Là những bậc đã được điểm đạo lần thứ nhứt trở
lên. (Được điểm đạo là đã được Ân Trên chứng
nhận đạo đức của mình.)
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Khoa học huyền bí hay huyền học dạy: Đúng 7
năm, đức Thượng Đế thêm thần lực cho mặt trời để
nuôi dưỡng mọi loài trên những dãy hành tinh. Thần
lực nầy ngưng là nguồn sống của vũ trụ tan rã. Trí
phàm không thể nào hiểu nổi hai cõi trên đây. Muốn
dễ nhớ, ta có thể chia làm 3 giới theo bảng sau đây.
1 – Cõi tối đại niết bàn
Giới I
2 – Cõi đại niết bàn

3 – Cõi niết bàn
Giới II
4 – Cõi bồ đề

Cõi hoạt động và
tiến hoá của
Thượng Đế.

Cõi hoạt động và
tiến hoá người được
điểm đạo.

5 – Cõi Thượng giới
Cõi hoạt động và
6 – Cõi trung giới
GGiới III
tiến hoá lúc sống
7 – Cõi hạ giới
và lúc chết của
loài kim thạch,
hảo mộc, con
người và ba loài
loài tinh hoa
(élémental)

Mỗi cõi chia 7 tầng hay 7 cảnh (sous plans). Tất
cả 7 cõi có 49 tầng. Bảy cõi của thái dương hệ thông
đồng với 7 cõi huyền không. Cõi tối đại niết bàn huyền
không thông đồng với cõi tối đại niết bàn của thái
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dương hệ. Mấy cõi kia cũng vậy. Bảy cõi thái dương hệ
lại thông với nhau. Cõi trung giới, thượng giới, bồ đề,
niết bàn v.v… đều ở chung quanh chúng ta, song tại ta không
thanh, nên không thấy đặng. Bao giờ mình mở huệ nhãn, sẽ thấy
rõ ràng. Mắt phàm chỉ thấy được vật cõi trần mà thôi; có khi còn
thấy không đúng nữa! Tỷ như mắt không thấy vi trùng mà vi
trùng vẫn có thật; mắt không thấy điện khí, mà điện khí vẫn có
thật. Vậy nếu mỗi chuyện đều căn cứ vào mắt phàm thì sẽ bị lầm
lạc ngay.
Tại sao bảy cõi ở chung một chỗ được?
‐ Bởi vì chất khí của bảy cõi thẩm thấu nhau. Tỷ như chất
khí làm cõi trung giới thấu qua chất khí làm cõi trần. (Mấy người
khuất mặt đi xuyên qua xác thân mình như không). Chất khí làm
cõi thượng giới thấu qua chất khí làm cõi trung giới. Chất khí làm
cõi bồ đề thấu qua chất khí làm cõi thượng giới v.v...
Chất khí của bảy cõi là:
1. Chất khí cõi tối đại niết bàn là tiên thiên khí hay hạo
nhiên khí (Koïlon).
2. Chất khí cõi đại niết bàn là thiên khí.
3. Chất khí cõi niết bàn là âm dương khí.
4. Chất khí cõi bồ đề là thái thanh khí.
5. Chất khí cõi thượng giới là thượng thanh khí
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6. Chất khí cõi trung giới là thanh khí.
7. Chất khí cõi hạ giới là hồng trần.
Cõi phàm có 7 chất:
1. Chất đặc (solide).
2. Chất lỏng (liquide).
3. Chất hơi (gaz).
4. Tinh khí thứ tư (éther IV).
5. Tinh khí thứ ba (éther III).
6. Tinh khí thứ hai (éther II).
7. Tinh khí thứ nhứt (éther I).
Tinh khí nhẹ hơn ba chất: đặc, lỏng và hơi rất nhiều, nên
nó thẩm thấu qua. Mỗi chất khí rung động mau lẹ khác nhau.
Chất khí cảnh cao rung động mau lẹ hơn chất khí cảnh thấp. Chất
khí cũng có màu sắc. Chất khí thanh màu sắc đẹp hơn

chất khí trược.
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5

CHƯƠNG 4

LẬP THÀNH THÁI DƯƠNG HỆ
1 – NGUYÊN TỬ CỦA 7 CÕI

Thiên thư dạy rằng: «Trong vũ trụ đời đời kiếp
kiếp hằng có một chất khí gọi là tiên thiên khí hay
nguyên khí, và một khối Tinh Thần gọi Đấng Tạo Hóa
hay Thái Cực Thánh Hoàng. Ngài là chúa tể càn khôn,
chế ngự vạn vật, sanh ra các vị Thượng Đế của thái
dương hệ mà ta gọi là Thái Dương Thượng Đế.
Muốn lập thành thái dương hệ, trước nhất, đức
Thái Dương Thượng Đế, chọn chỗ trong vô cực, rồi
mới phân ranh giới vũ trụ của mình. (Đồ hình số 8).
Hào quang của Ngài dứt tới đâu, thì chỗ đó là biên
cương nước Ngài. Đoạn Ngài rút trong cõi hư không
một số nguyên liệu tiên thiên khí, mờ mờ, mịt mịt đem
vào biên giới Ngài, cũng như người thợ chọn vật liệu
cất nhà.
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BIÊN CƯƠNG VŨ TRỤ

Tiếng Pháp gọi chất tiên thiên khí là Koïlon có
nghĩa là trống ruột, do chữ Hy Lạp Koïlos mà ra. Mắt
phàm không bao giờ thấy đặng chất Koïlon mà chỉ
thấy một khoảng trống không. Nhưng thật ra chất
Koïlon rất dày đặc, ta không thể nào tưởng đặng. Khoa
học hiện đại nhìn nhận mật độ của Koïlon nhiều hơn
mật độ của nước 10 ngàn lần; sức ép của nó ít nhứt là
bảy trăm năm chục ngàn tấn trong một tấc vuông xưa.
Mỗi tấc vuông xưa là 27 ly.
Khi để vào biên cương vũ trụ của Ngài một số
koïlon, đức Thái Dương Thượng Đế mới đem luồng
năng lực thứ nhứt của Ngài lay chuyển chất khí với
một tốc lực vô cùng mãnh liệt, biến chất tiên thiên khí
(Koïlon) thành hằng hà sa số những chấm ánh sáng gọi
là những bọt tiên thiên khí (bulles de koïlon). (Đồ hình
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số 9). Mỗi bọt là một lỗ trống không; nhưng thật ra nó
là một trung tâm mãnh lực của đức Thượng Đế.
Chúng nó là những hột nguyên tử căn bản huyền
không (atome ultime cosmique). Nó là nền tảng của vũ
trụ. Toàn thể thái dương hệ làm bằng chất ấy. Nó là
chất khí cõi huyền không thấp hơn hết.

Trước kia, chất tiên thiên khí vẫn rời rạc nhau,
nay nhờ thần lực (fohat) nguyên thủy nầy, nên biến
thành nhiều luồng điện quây tít mù. Mỗi luồng điện
rút 49 bọt tiên thiên khí làm thành một khối. Mỗi khối
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(49 bọt) là một hột nguyên tử thiên khí của cõi đại niết
bàn là cõi thứ nhì. Còn những bọt tiên thiên khí còn dư
lại, không kết hợp như vậy được, mới gom lại làm
những hột nguyên tử của cõi thứ nhứt là tối đại niết
bàn.
Ta đã thấy cách chuyển bọt tiên thiên khí. Bây
giờ đến lúc cấu tạo nguyên tử cho cõi thứ ba. Một
luồng năng lực thứ hai do đức Thượng Đế xạ xuống
thiên khí là nguyên tử cõi thứ nhì. Thiên khí mới
chuyển động hợp lại nhau làm từng khối (492) (nghĩa
là 49 nhơn cho 49) hóa thành 2.401 bọt thiên khí kết
chặt với một hột nguyên tử cõi thứ ba mà ta gọi là âm
dương khí. Cũng như kỳ nhứt, thiên khí không phải
biến thành tất cả ra âm dương khí, vì phải để một số
thiên khí cho cõi thứ nhì.
Bây giờ đến lúc cấu tạo nguyên tử cõi thứ tư là
cõi bồ đề. Luồng năng lực hạ xuống kỳ ba, làm chuyển
động âm dương khí kết hợp những nguyên tử 492 ấy
làm thành từng khối 493 nghĩa là có 117.649 bọt tiên
thiên khí. Nhưng cũng như trước không phải tất cả âm
dương khí biến thành 493, phải để lại một số cho cõi
thứ ba.
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Luồng năng lực xuống kỳ tư, năm, sáu, và cũng
cứ biến chuyển như thế tạo ra những nguyên tử cho
cõi thứ 4, 5, 6 và 7.
Hột nguyên tử cõi trần là khối 496 có gần 14
ngàn triệu bọt tiên thiên khí. Thật ra, những hột
nguyên tử hồng trần nầy chẳng phải hột nguyên tử
khoa học đã nói. Mà chúng nó là những hột nguyên tử
căn bản hồng trần (atome physique ultime) (sẽ giải về
sau).
Bảng dưới đây chỉ số bọt tiên thiên khí trong
mỗi nguyên tử của mỗi cõi:
Bọt tiên thiên
khí trong

Cõi

mỗi nguyên
tử

1 – Tối đại
niết bàn

1

1

49

1

2 – Đại niết
bàn

492 hay là 2.401

1

493 hay là 117.649

1

4 – Bồ đề

494 hay là
5.764.801

1

5 – Thượng
giới

495 hay là
282.475.249

1

3 – Niết bàn
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6 – Trung giới 496 hay là
13.841.287.201
7 – Hạ giới
Trông vào bảng trên đây, ta thấy từ cõi tối đại
niết bàn đến cõi hạ giới, là cõi thấp hơn hết đều do một
chất khí tức là tiên thiên khí hay Koïlon tạo thành. Chất
khí ở cõi thứ nhứt rung động lẹ làng và mạnh mẽ phi
thường, hơn hột nguyên tử hồng trần gần 14 ngàn
triệu lần. Hột nguyên tử to chừng nào thì càng rung
động chậm chừng nấy. Vậy kim thạch, thảo mộc, thú
cầm, con người cho đến Thánh, Thần, Tiên, Phật đều
có bản tánh như nhau: duy khác nhau ở chỗ thanh và
trược mà thôi.
Luồng năng lực thứ bảy không hành động
giống như 6 luồng năng lực kia. Nó kết hợp những hột
nguyên tử hồng trần thành những hợp chất
(agrégation) và tạo ra một số nguyên tố khác. Những
nguyên tố này cũng biến dạng (thành hình khác nhau)
mà khoa học gọi là nguyên tố hóa học (éléments
chimiques).
Nhờ các mãnh lực tự nhiên, và nhiều thời đại
liên tiếp, những nguyên tố nầy được thành hình nhất
định. Tuy nhiên sự hòa hợp ấy chưa đi đến mức chót.
Chất Uranium nặng hơn hết là chất hóa hợp cận đại
VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI * QUYỂN I

54

mà ta được biết và được dùng làm bom nguyên tử. Có
lẽ còn những nguyên tố khác, phức tạp hơn, sẽ được
biết ở tương lai.
Cho rằng: những hột âm điện tử (électrons) là
những hột nguyên tử thanh khí (atomes astraux) có lẽ
đúng, vì theo sự xác định của các nhà bác học thì một
hột nguyên tử hóa học khinh khí có 700 đến 1.000 hột
âm điện tử; còn theo hóa học huyền bí (chimie occulte)
thì một hột nguyên tử hóa học khinh khí chứa 882 hột
nguyên tử thanh khí! Dường thể các nhà bác học đang
phân tích chất khí hồng trần để tìm chất thanh khí; mặc
dầu các vị nầy chỉ cho chất thanh khí là một phần tư
của chất hồng trần.
Ông C. W. Leadbeater là một vị chân tu có huệ
nhãn thấy đặng chất khí thanh hơn chất khí hồng trần.
Ngài tự hỏi: «Không hiểu hột nguyên tử hồng trần căn
bản (496) đã bị phân tích ra những hột nguyên tử thanh
khí và thượng thanh khí, có tự nhiên trở về trạng thái
cũ chăng? Hay là một khi mình hết dùng ý chí tưởng
đến, thì những thành phần thanh khí và thượng thanh
khí ấy sẽ tự động kết hợp trở lại thành hột nguyên tử
hồng trần căn bản như trước? Những hột nguyên tử
hóa hợp, một khi đã bị phân tách rồi, không hiện lại
nguyên hình.»
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Những vật chất tồn tại được là nhờ tư tưởng của
đức Thượng Đế giữ gìn. Bên Ấn Độ người ta tượng
trưng cái tư tưởng nầy bằng Tammâtra và Tattva (Đồ
hình số 10).

Tammâtra có nghĩa là: «Bề đo của Cái Đó.»
Tattva có nghĩa là: «Trạng thái của Cái Đó.»
Tammâtra là sự biến đổi trong tâm thức của đức
Thượng Đế, còn Tattva là cái kết quả của sự biến đổi
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nầy. Ta có thể ví Tammâtra là đợt sóng nhỏ leo lên bãi
cát, rồi rút xuống để lại một dấu cát. Vậy Tammâtra là
những ngọn sóng lên cao nhứt; còn Tattva là những
nét dấu của những ngọn sóng nầy để lại trên cát.
Danh từ «Cái Đó» chứa đầy sự tôn kính để chỉ
đức Thượng Đế. Mỗi hột nguyên tử đều là phần tử của
«Cái Đó».
Tammâtra là «bề đo» về sự rung động của hột
nguyên tử, tức là cái trục (axe) của hột nguyên tử. Vậy
mỗi hột nguyên tử đều có tâm thức của đức Thượng
Đế, và tùy theo «bề đo» của tâm thức mà hột nguyên
tử ở vào cõi nầy hay cõi khác.
Vậy sự sáng tạo vật chất biểu tượng bằng những
đợt sóng thủy triều đưa đến và rút đi, liên tiếp như
những sự hít vô (inspir) và thở ra (expir) của đức
Thượng Đế vậy.
Vật chất tồn tại nhứt định tùy theo tư tưởng của
đức Thượng Đế. Nếu Ngài không tưởng đến cõi phàm
nữa, thì cõi nầy sẽ tan rã và biến mất trong nháy mắt!
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2 – NHỮNG TINH VÂN HOÁ THÀNH TINH
CẦU
Bây giờ đây, chúng ta đã đi đến giai đoạn mà
bầu vũ trụ xoay tít mù, vì có thần lực của đức Thái
Dương Thượng Đế xạ vào. Nhà thông thái Laplace
nói về sự thành lập thái dương hệ như vầy: «Trong vô
cực, thái dương hệ là một gia đình trong nhiều gia
đình mà mặt trời ở chính giữa. Chung quanh nó là
những tinh cầu xoay tròn rất điều hòa. Những tinh cầu
nầy xưa kia là những tinh vân (nébuleuse). Thuở ban
sơ tinh vân tối mờ mờ, rời rạc nhau. Nhưng về sau,
đông đặc lại rồi nóng và sáng lên. Nó vẫn cuốn xoáy
luôn luôn không ngừng. Ruột nó đặc. Và khi sự cuốn
xoáy càng mau, thì hình nó dẹp. Trước kia nó tròn, nay
lép như hột đậu. Ruột nó càng đặc, thì những vòng thô
sơ bên ngoài rớt ra và cứ rớt ra mãi. Nhưng khi nó
đông đặc đến một mức độ, thì những vòng ấy ngưng
rớt. Sau cùng, tinh vân hóa ra quả tròn càng ngày càng
đặc, càng nặng và càng sáng. Nó trở thành tinh cầu.
Còn những vòng ngoài của tinh vân đã rớt ra, cứ mãi
cuốn xoáy và dang lần ra xa. Rốt lại, hình nó hóa ra dài
và đứt đoạn. Mỗi đoạn lại cũng cuốn xoáy luôn, rồi
những vòng ngoài của nó cũng rớt ra như trước.
Chúng nó sẽ là những tinh cầu, làm thành dãy hành
tinh xoay chung quanh mặt trời. Đó là sự tham khảo
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theo khoa khọc của ông Laplace. Về sau ông Plateau
cũng nhìn nhận đúng như vậy. (Trích trong quyển «La
Terre» par Auguste Robin)
Thế thì mỗi tinh cầu là một vùng khí xoáy tròn
sanh ra khí nóng và cháy lên. Nó lần lần nguội lại để
cho muôn loài trú ngụ và tiến hóa.

3 –HỘT NGUYÊN TỬ CĂN BẢN HỒNG TRẦN
(Atome ultime physique)
Phần trước chúng ta đã nói đến hột nguyên tử
căn bản hồng trần là khối 496. Vậy hột nguyên tử ấy thế
nào? Nó chẳng phải hột nguyên tử hóa học; nó cũng
chẳng phải hột nguyên tử mà khoa học hiện đại đã
biết: vì mắt phàm thấy nó không được. Bà A. Besant và
ông C. W. Leadbeater đã dùng huệ nhãn mới tìm ra
nó. Hai ngài tả nó như vầy:
«Một nguyên tử căn bản hồng trần quây tít mù
xung quanh đường trục (axe) như con vụ. Nhưng nó
không đứng một chỗ. Nó vừa quây, vừa đi theo vòng
tròn. Đồng thời, nó còn đi tới và rút lui lại như mạch
nhảy. Nó giống hình trái tim (đồ hình số 11): một đầu
hủng, một đầu nhọn. Có 10 vòng nằm khít nhau, quấn
tròn nó. Mỗi vòng quấn nó hai lần rưỡi, rồi lại chui vào
giữa ruột. Nơi đây, 10 vòng ấy lại xoáy ốc, rồi trở lộn ra
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ngoài. Trong 10 vòng, có 3 vòng lớn dường như có
luồng điện chạy vào; còn 7 vòng nhỏ rung động theo
làn sóng thanh khí, âm thanh, ánh sáng và hơi nóng
v.v... Chúng nó có 7 màu và 7 âm thanh sau đây: đô, rê,
mi, pha, sôn, la, si.
Nếu ta kéo 10 vòng nầy ra (mỗi vòng có 1.680
khâu «boucles») rồi nối lại thì ta sẽ thấy nó có gần 14
ngàn triệu bọt tiên thiên khí, nằm khít với nhau, nhưng
không chạm nhau.
Người ta cho rằng: ba vòng lớn thông với 7 vị
Huyền Thiên Thượng Đế cai quản các dãy hành tinh
của thái dương hệ.
Có hai loại nguyên tử căn bản: âm và dương.
Loại dương có những vòng quấn đi từ trái qua mặt,
còn thứ âm có những vòng quấn đi từ mặt qua trái.
Nguyên tử dương rút thần lực từ cõi trung giới
(nơi đầu hủng) rồi xạ xuống cõi trần (nơi đầu nhọn).
Còn nguyên tử âm trái lại; rút thần lực ở cõi trần rồi xạ
vào cõi trung giới.
Ta đã thấy: mỗi hột nguyên tử căn bản hồng
trần có ba rung động đặc biệt:
1 – Xoay tròn theo đường trục (sur son axe).
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2 – Xoay theo vòng tròn.
3 – Rung động theo mạch nhảy.
Ba sự rung động nầy cứ tiếp tục với nhau mãi,
không có mãnh lực gì bên ngoài làm cho nó ngưng.
Ánh sáng mặt trời là một mãnh lực tăng cường sự
rung động theo chiều đứng.
Một hòn đá trên bàn, ta thấy không lay động, ta
cho nó là bất động vật; nhưng thật ra, những nguyên
tử của nó rung động ngày đêm không ngớt!

4 – TOÁT YẾU VỀ SỰ THÀNH LẬP VŨ TRỤ
Giải thích đồ hình số 12.
Buổi thủy nguyên, tiên thiên khí là những
nguyên tử trống ruột (Koïlon) tại cõi hư không, được
gom vào một ranh giới (tượng trưng bằng vòng tròn).
Tiên thiên khí vẫn giữ mực quân bình. Về sau thần lực
của đức Thái Dương Thượng Đế xạ xuống làm cho
xáo trộn.
Thần lực xạ xuống kỳ nhứt sanh ra: Ánh sáng.
Thần lực xạ xuống kỳ nhì sanh ra: Lửa.
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Thần lực xạ xuống kỳ ba sanh ra: Khí nóng.
Mà tất cả khí nóng, tất cả sự hòa hợp về hóa học
(combinaison chimique) đều sanh ra điễn hay điện.
Điện là sự rung động. Mà mỗi sự rung động đều sanh
ra âm thanh, sắc tướng. Do đó mà vũ trụ nảy sanh.
Vũ trụ trước kia còn lờ mờ, nay nhờ thần lực xạ
xuống, bỗng quây tít. Nó là mẹ sanh của các tinh cầu
sau nầy.
Khi tiên thiên khí chuyển động, đức Thái
Dương Thượng Đế mới tạo ra những nguyên tử khác
nhau để sắp trong 7 cõi. Ngài rải thần lực 7 lần (7
souffles), người ta có thể gọi là 7 hơi thở của Ngài. Nhờ
thần lực nầy mà những bọt tiên thiên khí hợp nhau
làm từ khối 49, 492 v.v... (như ta đã thấy ở trước). Các
khối nầy chia nhau trong 7 cõi (plans) và 49 cảnh (sous
plans). Mỗi cõi có 7 cảnh.
Khi có 7 thứ nguyên tử rồi, đức Thái Dương
Thượng Đế mới tạo ra các dãy hành tinh là những khối
khí xoáy tròn rất mãnh liệt. Lần lần khối khí ấy sanh ra
khí nóng và cháy lên, rồi đặc lại. Như đã nói ở trước,
những vòng ngoài của nó kéo dài ra, rồi đứt đoạn, hóa
ra nhiều tinh cầu khác. Chúng nó lần lần nguội lại để
cho muôn loài sống và tiến hóa.
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TOÁT YẾU VỀ SỰ THÀNH LẬP VŨ TRỤ
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6

CHƯƠNG 5

BA NGÔI THÁI CỰC HUYỀN KHÔNG

Tại sao có ba Ngôi?
Bà Annie Besant nói: Đó là bài toán đố về siêu
hình học, tả ra thì dài lắm. Nhưng bà có giải thích rằng:
«Nếu ta phân tách mọi vật dưới trần thì ta sẽ thấy cái
qui luật duy nhứt nầy: «Tinh thần» khác với «vật chất».
Cái «Ta» khác với cái «không phải Ta». Mọi vật đều
phân làm hai nhóm: 1) Cái «Ta» là tinh thần, nguồn
sống, tâm. 2) Cái «không phải Ta» là vật chất, hình thể,
sắc tướng.
Hiện giờ ta thấy hai khóm đối nghịch, tranh đấu
lẫn nhau. Nhưng cả hai dù khác bên ngoài, nhưng
luôn luôn liên giao rất chặt chẽ. Chúng hấp dẫn nhau
không ngớt, rồi lại xua đuổi nhau. Có khi chúng cùng
nhập làm một, rồi lại đố kỵ nhau. Bởi luôn luôn có sự
hấp dẫn và xô đẩy ấy, nên mới có câu: «Vạn vật vô
thường» là thế.
Vì vậy ta thấy:
VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI * QUYỂN I

65

1 – Cái «Ta».
2 – Cái «không phải Ta».
3 – Sự «liên giao» giữa cái «Ta» và cái «không
phải Ta».
Cả ba là biểu hiệu của Ba Ngôi. Ba Ngôi chỉ là ba
phương diện dùng để hoạt động trong vũ trụ (đồ hình
số 13). Tuy rằng «Ba» nhưng vẫn «Một» mà thôi. Vũ
trụ có thể thu vào Ba Ngôi ấy là:
1 – Ngôi Thái Cực (đồ hình số 14).
2 – Ngôi Lưỡng Nghi.
3 – Ngôi Tứ Tượng.
Ba ngôi là Tam vị nhứt thể (trinité) của đức Thái
Dương Thượng Đế.
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Nho giáo gọi là:
Ngôi Thái Cực.
Ngôi Lưỡng Nghi.
Ngôi Tứ Tượng.
Bà La Môn giáo gọi là:
Brahma.
Vishnou.
Shiva.
Hỏa giáo gọi là:
Ahuramazda.
Asha.
Vohumano.

Giáo lý xứ Ai Cập gọi là:
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Osiris.
Isis.
Horus.
Thông Thiên Học gọi là:
Đệ nhứt Thượng Đế (premier
Logos).
Đệ nhị Thượng Đế (deuxième
Logos).
Đệ tam Thượng Đế (troisième
Logos).
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1 – GIẢI THÍCH ĐỒ HÌNH SỐ 15
Hình A – Vòng tròn tượng trưng Vô Cực nó
tiêu biểu đức Thượng Đế độc nhứt, vô nhị. Nó cũng
chỉ biên cương vũ trụ của Ngài. Vả lại hình nó tròn
giống như cái trứng nhắc lại ý tưởng sanh sản không
hạn định, duy nhứt và vĩnh viễn.
Hình B – Biểu hiệu Ngôi Thái Cực.
Dấu chấm chính giữa là tượng trưng nguồn
sống của Tạo Hóa ở trong vòng vật chất. Cái vòng tròn
bấy giờ đã có sự sống. Nó được xác định trong không
gian và trung tâm nó chứa nguồn sống để tạo ra vũ
trụ. Nó cũng là biểu hiệu của ngôi thứ nhứt trong ba
Ngôi Huyền Không.
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Hình C – Dấu chấm chính giữa vòng tròn rung
chuyển từ trung tâm tới ranh giới chia hình tròn làm
hai, bởi đường trung đạo EF. Đường trực kính nầy
biểu hiệu phân âm dương. Nó tượng trưng Ngôi thứ
nhì là Ngôi Lưỡng Nghi. Bên Trung Hoa, đường trực
kính hóa ra đường cong (Đồ hình số 16) chia hình tròn
làm hai phần: trắng và đen. Phần trắng là «Dương»,
choán một khoảng rộng lớn hơn phần đen là «Âm».
Nhưng trong âm có dương (điểm trắng) mà trong
dương lại có âm (điểm đen).

Hình D – Giống cây thập tự giá. Dấu chính
giữa là «Cha». Còn đường EF là «Con» rung chuyển
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theo hình thẳng góc «à angle droit), nên thành ra chữ
thập. Chữ Thập là tượng trưng Ngôi Tứ Tượng là
Ngôi thứ ba.
Bên Ai Cập cũng tượng trung Ngôi nầy bằng
chữ «Tau».
Nếu đường trực kính nằm ngang thì nó chỉ về
sự phân chia; còn nếu có sổ đứng thì chỉ sự sanh sôi
mở mang. Chữ «Thập» nằm trong vòng tròn ám chỉ ba
Ngôi Đức Thượng Đế đang hoạt động để sanh hóa ra
muôn loài vạn vật.
Ngôi Tứ Tượng có thể gọi là Chúa Thánh Thần,
tức là Ngôi hoạt động thiêng liêng, tiêu biểu dưới hình
thức chữ Thập hay chữ Vạn (Svastika).
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2. NGÔI TỨ TƯỢNG LẬP NĂM CÕI DƯỚI3
Đồ hình số 17

Ngôi tứ tượng lập 5 cõi dưới

Chú giải – Những vòng tròn nho nhỏ là những
nguyên tử trong mỗi cảnh. Nguyên tử ở cảnh thấp thì
to và thô hơn nguyên tử ở cảnh cao.
***

3

Đức Thái Dương Thượng Đế lập hai cõi trên là cõi
tối đại niết bàn và đại niết bàn, trước khi sanh hóa
ngôi mặt trời và ánh sáng. Ngôi Tứ Tượng mới lập
5 cõi thấp là: Niết bàn, bồ đề, thượng giới, trung
giới và hạ giới.
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3. – Những cảnh. – Chính là ngôi Tứ Tượng làm
ra các nguyên tử. Đặc tính của nguyên tử là: Tịnh
(Tamas hay Inertie), Động (Rajas hay mobilité), và
Nhịp (Sattva hay Rythme). Mỗi nguyên tử của mỗi cõi
đều rung động khác nhau. Điện lực của Ngôi Tứ
Tượng làm kích động chúng nó: chúng nó hấp dẫn
nhau, xô đẩy nhau. Nhờ sự hấp dẫn, mà nguyên tử
nầy rút nguyên tử kia; và nhờ có xô đẩy, mà chúng nó
chuyển động; thành ra khi tan, khi hiệp. Sự hấp dẫn và
sự xô đẩy cứ luân phiên nhau mà biến đổi nguyên tử
ra nhiều phần tử đơn và kép. Những phần tử nầy chia
ra làm 7 lớp trong mỗi cõi.
Mỗi nguyên tử của mỗi cõi đều có thể ứng đối
với tâm thức (conscience). Tỷ như nguyên tử cõi trí
ứng đối với phần tri thức của linh hồn hay (chơn nhơn
hay tâm linh v.v…)
Nguyên tử của cõi vía (thuộc về cõi tình cảm,
trung giới) ứng đối với phần tình cảm của linh hồn.
(Vậy mỗi nguyên tử của mỗi cõi đều có thể ứng đối với
ba trạng thái của linh hồn là: Ý chí, Minh triết và Bác
ái. (Đồ hình số 18 ‐19).
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TÂM THỨC CỦA ĐỨC THƯỢNG ĐẾ

Đồ hình số 18
Bây giờ ta hãy xem nguyên tử ứng đối với ba
trạng thái của linh hồn thế nào. Trạng thái Ý chí bắt
nguyên tử tịnh, (Tamas), nên mới có sự ổn định và yên
lặng. Trạng thái Bác ái bắt nguyên tử hoạt động sanh
ra sự vận hành (mouvement). Sau cùng trạng thái
Minh triết bắt nguyên tử cử động có nhịp nhàng
(Sattva) sanh ra sự điều hòa. Vậy ba trạng thái của Linh
Hồn: Tịnh, Động, Nhịp thuộc về tinh thần liên quan
mật thiết với ba trạng thái của nguyên tử thuộc về vật
chất.
Điều trên đây rất quan trọng, nó làm cho ta biết
tinh thần và vật chất là hai, nhưng vốn Một (đồ hình
số 20).
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7

CHƯƠNG 6

NHỮNG LUỒNG SÓNG SINH HOẠT
HAY NHỮNG LUỒNG SINH LỰC

Chúng ta đã vẽ sơ bản đồ vũ trụ là nơi hoạt
động và tiến hóa của tinh thần giống như ta miêu tả
các biệt thự của một đại học đường: Nào là lớp học,
phòng thí nghiệm, thư viện, giảng đường, nhà giải trí
v.v... Bây giờ ta đi xa hơn một bước nữa nghĩa là học
những luồng sinh lực xạ xuống biệt thự vĩ đại nầy tức
là thái dương hệ của ta đang ở. Những luồng sinh lực
giống như những tốp học trò đồng loạt đến trường, đi
vào các lớp khác nhau. Chúng nó đi từ lớp nầy, sang
lớp kia; mỗi năm mỗi tiến, và khi mãn khóa rồi, chúng
nó sẽ ra trường, rải rác ngoài đời: kẻ làm việc nầy,
người làm việc khác, tùy theo sở thích và tài năng.
Nhưng ở đây ta dùng tiếng «đại học đường» cũng
không mấy đúng, phải nói «khu đại học» mới đúng
hơn; vì khu đại học bao gồm các bậc, từ lớp mẫu giáo
đến lớp cao đẳng. Ta khởi học từ phần tử quan trọng,
tức là những luồng sóng sinh hoạt, rồi đến những
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luồng năng lực xuyên qua các loài trong vũ trụ, từ bậc
thấp đến bậc cao, từ vĩ nhân đến siêu nhân.
Luồng sóng sanh hoạt nầy có ba nghĩa:
1 – Để chỉ ba luồng sóng sinh hoạt do Ba Ngôi
Thái Cực đi xuống. Nhờ đó mới sanh ra thái dương hệ,
và cũng nhờ đó mà vũ trụ tồn tại.
2 – Để chỉ những luồng năng lực thuộc về ngôi
thứ hai là Ngôi Lưỡng Nghi.
3 – Để chỉ sự sống đi từ bầu (globe) nầy sang
bầu khác, trong dãy hành tinh.
Vậy luồng sóng sinh hoạt là gì?
Là sự phát tiết sinh hoạt của đức Thượng Đế.

1 – Luồng Sóng Sinh Hoạt Thứ Nhứt.
Có ba luồng sóng sinh hoạt: Luồng sóng sinh
hoạt thứ nhứt có thể gọi là Chơn Thần sinh sống
(Monade de la vie). Nó từ Tứ Tượng xuống. Người ta
cũng gọi nó là Chơn Thần nguyên tử (Monade de
l’atome), vì nhờ sự động tác của nó mà các nguyên tử
được thành lập. Có thể nói nó làm ra vật liệu để tạo ra
VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI * QUYỂN I

78

vũ trụ. Chính nó lập ra những cõi và những cảnh (les
plans et sous plans).
2 – Luồng Sóng Sinh Hoạt Thứ Nhì.
Luồng sóng sinh hoạt thứ nhì có thể gọi là
«Chơn Thần sắc tướng» (Monade de la Forme), vì một
khi các cõi và các cảnh đã lập xong, thì Ngôi Lưỡng
Nghi mới đem thần lực đến tạo ra hình vật. Thần lực
nầy gọi là luồng sóng sinh hoạt thứ nhì. Người ta có
thể gọi nó là Ngôi Chúa Con, phối hợp nguyên tử làm
thành những hình dạng xác định với một phạm vi
rung động đặc biệt.
Luồng sóng sinh hoạt thứ nhứt tạo ra các
nguyên tử còn trong thời kỳ hỗn độn. Lượng sóng
hoạt động thứ nhì mới sắp đặt sự rung động của
chúng nó cho có trật tự.
Luồng sóng sinh hoạt thứ nhứt ví như nhà hóa
học trong phòng thí nghiệm, bào chế vật liệu và dụng
cụ. Luồng sóng sinh hoạt thứ nhì ví như người thợ dệt
trong xưởng, lo dệt ra vải lụa để may y phục, nghĩa là
tạo ra các thể cho linh hồn. Luồng sóng ấy tạo ra hình
vật mà cũng tiêu diệt chúng nữa. Nếu nó rút đi, thì
hình vật sẽ tan rã ra từ nguyên tử. Nó cũng làm cho
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Chơn Thần (Monade) phân thân làm chơn nhơn ở cõi
dưới, để học hỏi (đoạn nầy sẽ nói về sau).
Luồng sóng sinh hoạt thứ nhì có 7 luồng năng
lực hay triều lưu sinh hóa (courant de vie) tạo ra 7 loài
trong vũ trụ.
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8

CHƯƠNG 7

BẢY LOÀI ‐ NHỮNG NGUƠN

Trong vũ trụ có 7 loài:
1 – Loài tinh hoa thứ nhứt (1er règne élémental).
2 – Loài tinh hoa thứ nhì (2ème règne élémental).
3 – Loài tinh hoa thứ ba (3ème règne élémental).
4 – Loài kim thạch (Règne minéral).
5 – Loài thảo mộc (Règne végétal).
6 – Loài cầm thú (Règne animal).
7 – Loài người (Règne humain).
Tinh hoa thứ nhứt ở cõi thượng thiên. Tinh hoa
thứ nhì ở cõi hạ thiên. Tinh hoa thứ ba ở cõi trung giới.
Loài kim thạch, thảo mộc, thú cầm và loài người ở cõi
trần.
Trên đường tiến hóa, tinh hoa thứ nhứt sẽ thành
tinh hoa thứ nhì, tinh hoa thứ nhì sẽ thành tinh hoa thứ
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ba. Tinh hoa thứ ba sẽ thành kim thạch. Kim thạch sẽ
thành thảo mộc. Thảo mộc sẽ thành thú cầm. Thú cầm
sẽ thành loài người. Loài người sẽ thành Tiên Thánh.
Trong 7 loài có 3 loài đi xuống, nghĩa là sự sống
nhập vào chất nặng. Tuy nhiên, loài tinh hoa thứ nhứt
không xuống thấp hơn cõi thượng thiên; loài tinh hoa
thứ nhì không xuống thấp hơn cõi hạ thiên; loài tinh
hoa thứ ba không xuống thấp hơn cõi trung giới.
Mỗi loài tinh hoa đều chia làm 7 thứ. Đây là bản
đồ của hai loài tinh hoa nhứt và nhì ở cõi thượng giới.
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Cõi

Cảnh

Tinh – Hoa
Các khí

1
Thượng
thiên

Loài

1

2

2:
4:

3:

3

5:
7:

6:

4

1

5

2:

Thứ
nhứt

3:
Hạ thiên

6

4:

Thứ nhì

5:
7

6:
7:
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Các loài tinh hoa thứ ba choán trọn cả 7 cảnh
trên trung giới.
Loài kim thạch chỉ giai đoạn đi lên nghĩa là: một
khi sự Sống nhập vào, thì loài kim thạch khởi trở lên.

7. Loài Người

2 . Tinh hoa II

6. Thú Cầm

3 . Tinh hoa III

5. Thảo Mộc

évolution

ĐI XUỐNG

involution)

1. Tinh hoa I

ĐI LÊN

Bảng dưới đây chỉ 7 loài theo thứ tự:

4. Loài Kim Thạch
(Khúc quanh)
Điểm quân bình

Loài kim thạch tượng trưng điểm quân bình.
Vào giai đoạn nầy, sự Sống nhập vào cõi thấp hơn hết
của vật chất, nó khởi sự đi lên cõi tinh thần, tức là khởi
lên đường «phản bổn huờn nguyên».
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Những Nguơn hay những cuộc Tuần Huờn
(les rondes)
Tuy rằng 7 bầu của một dãy đều tồn tại, nhưng
không phải tất cả đều hoạt động như nhau, nghĩa là
đồng làm cho sinh vật trên đây có đủ điều kiện sinh
tồn. Thật ra, trong một dãy, chỉ có một bầu linh động,
còn 6 bầu kia đang hồi mơ ngủ.
Các bầu lần lượt kế tiếp nhau mà hoạt động.
Ban đầu bầu A khởi hoạt động trước, sau một thời
gian rất lâu, sự sống nơi đó giảm lần cho đến khi tàn,
mới sang qua bầu B kế đó. Bây giờ bầu A lịm ngủ, còn
bầu B bắt đầu thức giấc để hoạt động trở lại. Sau một
thời gian, đến phiên bầu B ngủ, một số đông sinh vật
mới di cư qua bầu C kế đó, rồi cứ vậy mà liên tiếp đủ 7
bầu.
Vậy một Nguơn là gì?
Là sinh lực (do ngôi thứ hai) đi từ bầu nầy sang
bầu nọ, đúng 7 bầu của một dãy hành tinh. Bảy
Nguơn gọi là một chu kỳ (une période). (Đồ hình số
21)
Chúng ta đã nói ở trên: Ngôi Lưỡng Nghi có 7
luồng năng lực. Theo cơ tạo hóa, thì mỗi luồng năng
lực đem sự sống cho mỗi loài trong một đời của một
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dãy (période d’une chaîne). (Một đời của một dãy
nghĩa là khi dãy hành tinh tan rã).
Đến cuối ngươn thứ bảy nghĩa là hết một đời
của một dãy hành tinh, thì sinh vật sẽ đầu thai qua dãy
hành tinh kế. Tỷ như nhân vật hiện giờ ở dãy địa cầu
(chaîne terrestre) sau khi trải qua 7 nguơn, sẽ sang qua
dãy thủy tinh. Trên dãy thủy tinh cũng như trên dãy
địa cầu, sự Sống cũng lần lượt đi từ loài tinh hoa thứ 1
đến loài người; rồi ở trong loài người sự Sống trải qua
đủ giống dân chánh và giống dân phụ. (Có 7 giống
dân chánh và mỗi giống dân chánh chia 7 giống dân
phụ) (sẽ nói về sau).
Khi sự sống đã làm xong thiên mạng của mình
tại dãy địa cầu, thì mỗi loài đều tiến hóa lên một bậc.
Tỷ như thú vật ở dãy thứ tư, sau 7 ngươn, sẽ đầu thai
qua dãy thứ năm thành con người, còn con người, thì
thành siêu nhân.Vậy sau mỗi ngươn, tinh thần nhân
loại tăng trưởng; trí óc mở mang, tâm tánh cao thượng
hơn lên.
Chẳng phải tất cả nhân vật ở dãy địa cầu đều
được sang qua dãy thủy tinh, vì cũng còn một số chậm
tiến hóa, không theo kịp đồng loại, nên phải đành ở lại
chịu cảnh chậm trễ. Mỗi loài đều có một số đọng lại.
Như thế một khóm nhân vật phải ở lại để tiến hóa.
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Nhưng rủi thay, thường thường các phần tử nầy
dường như lừ đừ, ngây ngủ4 , không biết mấy muôn
mấy triệu ngàn năm, đợi đến chừng nào thần lực
xuống kỳ nữa, mới hoạt động trở lại. Trong khi ấy, ở
dãy khác lại có biết bao linh hồn đang chớm nở tưng
bừng. Rồi những vị kỳ cựu nầy sẽ là đàn anh của nhân
vật bị chậm trễ.
Vậy, mỗi một bầu của dãy hành tinh đều có lúc
thạnh, lúc suy. Lúc thạnh là lúc sinh lực xuống dồi dào
(đồ hình số 22). Còn suy, thì sinh lực lại ít. Hiện giờ, trái
đất của ta là bầu D được tiếp nhiều sinh lực của đức
Thượng Đế! Ta thấy nhiều tia từ trung tâm trái đất xẹt
ra là biểu hiệu thần lực dồi dào. Nếu ta biết lợi dụng cơ
hội tiến hóa, thì ta tăng trưởng mau lẹ vô cùng.5 Lúc

4

Lừ đừ cũng phải, vì thần lực của đức Thượng Đế
đã rút đi qua dãy khác rất nhiều, chỉ chừa lại một
số ít mà thôi. Đó là những phần tử trễ cuộc Long
Hoa, như người Việt thường nói.

5

Sự tiến bộ không phải theo tỷ lệ : 2, 4, 6, 8 (toán
học cấp số) cũng không phải theo tỷ lệ 2, 4, 8, 16
v.v... (kỷ hà cấp số) mà theo tỷ lệ 2, 4, 16, 256,
65.536, 4.294.967.296 v.v... Như thế, một sự tiến bộ
mau lẹ không thể tưởng tượng nổi. Vậy, ta có thể
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thần lực ở bầu D nầy rút qua bầu E, thì bầu D phải chịu
cảnh lu lờ hay là lúc yên nghỉ (prâlaya). Lúc yên nghỉ,
thì tư tưởng của đức Thượng Đế để lại đó rất ít. Sở dĩ
Ngài còn lưu lại chút ít tư tưởng là vì một số nhân vật
còn sống và tiến hóa nơi đó; và bầu ấy một ngày kia sẽ
được sống lại.
Chúng ta đã nói ở trước Ngôi Lưỡng Nghi (thứ
nhì) có 7 luồng năng lực để nuôi sống 7 loài.
Tóm lại
Thần lực sinh hóa đi khắp 7 bầu làm một vòng
gọi là một Ngươn hay là một cuộc tuần hườn (1
ronde). Như thế một cuộc tuần hườn gồm có 7 thời kỳ
của một bầu.
Khi đã kết thúc một cuộc tuần hườn, thì sự sống
sẽ bắt đầu trở lại: sự sống linh động bầu A, sang bầu B
rồi lần lượt đến bầu C, D, E, F và G cho đến xong một
cuộc tuần hườn thứ nhì. Lặp đi, lặp lại như vậy cho đủ

ức đoán một cách hợp lý rằng: sự tiến bộ thực hiện
trong dãy thứ 5, 6 và 7 sẽ vô cùng vĩ đại hơn sự tiến
bộ thực hiện trong 4 dãy đầu. Dĩ nhiên phải như
thế ấy mới được.
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7 cuộc tuần hườn. Vậy thì: 7 lần xạ sinh lực cho 1 bầu
gọi là 1 ngươn hay 1 cuộc tuần hườn.
49 lần xạ sinh lực cho 1 bầu gọi là 7 nguơn hay 7
cuộc tuần hườn hay là một chu kỳ của một dãy.
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7 NGUƠN CỦA DÃY ĐỊA CẦU
Đồ hình số 21
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Đồ hình số 22
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Toát yếu: Đồ hình số 22 tượng trưng một bầu
(bầu D) đang hồi hưng thịnh, sáng chói; vì được đức
Thượng Đế chú ý, trong khi sáu bầu kia chỉ hưởng
được một vài tia yến sáng mong manh của Ngài. Quá
trình nầy cứ lặp lại mãi cho đến khi mỗi bầu của một
dãy đều trải qua 7 thời kỳ hoạt động đầy đủ, và 7 thời
kỳ lu lờ gọi là (Prâlaya).
Khi đức Thượng Đế chú ý đến bầu nào (hiện giờ
Ngài đang chú ý đến trái đất ta là bầu D), thì nơi đó
nguồn sinh lực phát ra một cách mãnh liệt trong các
giới; cho nên tất cả tiến triển mau lẹ; người và vật được
hưởng một thời kỳ cực thịnh.
7 lần xạ sinh lực cho 1 bầu gọi là một nguơn hay
một cuộc tuần hườn.
49 lần xạ sinh lực cho 1 bầu gọi là 7 nguơn hay
một chu kỳ của một dãy.
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Giải nghĩa đồ hình số 23
Trong đồ hình số 23 ta thấy có 13 luồng năng lực
hay là 13 triều lưu sinh hóa ra 7 loài; và 6 luồng khác
xuống để làm ra 6 loài mới thế cho 6 loài cũ đã đi đầu
thai. Tỷ như loài tinh hoa 1, khi mãn 7 nguơn rồi, sẽ đi
đầu thai làm loài tinh hoa II (loài nào tới thời kỳ đầu
thai qua loài kế, thì thường lệ phải trải qua đủ 7 nguơn.
Nhưng đó không phải là định luật, có loài đi trước thời
kỳ, có loài đọng lại như ta đã thấy). Chừng ấy sẽ có
luồng năng lực mới xạ xuống làm thành loại tinh hoa
khác thế vào chỗ trống. Cứ chuyền như vậy 7 lần. Còn
loài người, khi mãn 7 nguơn, rồi thì sang qua dãy hành
tinh khác kế đó.
Trong đồ hình số 23 ta thấy biểu tượng của 7
loài như sau đây:
Hình chữ

N

tượng trưng loài người.

Hình chữ

Đ

tượng trưng loài cầm thú.

Hình chữ

T

tượng trưng loài thảo mộc.

Hình chữ



tượng trưng loài kim thạch.

Hình

/

tượng trưng loài tinh hoa III.
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Hình

II

tượng trưng loài tinh hoa II .

Hình

I

tượng trưng loài tinh hoa I.

Còn 7 tia trên chữ N là chỉ phàm nhơn đã thành
siêu nhân. Hình tam giác chỉ Chơn Thần hay (linh hồn)
tượng trưng 3 ngôi hay tam vị hợp nhứt thể (trinité).
Hiện giờ chúng ta là nhân loại của quả địa cầu
(thuộc về dãy hành tinh thứ 4). Lúc ở dãy hành tinh
thứ 3 là dãy kim tinh thì chúng ta vốn là loài thú vật và
cũng vốn là loài thảo mộc của dãy hành tinh thứ 2
(xem đồ hình số 17). Và cũng là loài kim thạch của dãy
hành tinh thứ nhứt (đó là sự tiến triển thường lệ,
nhưng cũng có sinh linh tiến hóa mau hơn định luật).
Loài người của dãy hành tinh thứ tư cũng đã
đầu thai trong 3 loài tinh hoa I, II, III, rồi, nhưng ở mấy
dãy hành tinh của thái dương hệ trước.
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9

CHƯƠNG 8

LUỒNG SÓNG SINH HOẠT THỨ BA

Luồng sóng sinh hoạt thứ ba do ngôi thứ nhứt là
ngôi Thái Cực xạ xuống. Nó khác với hai luồng sóng
sinh hoạt I và II, vì nó chỉ xạ xuống Chơn Thần mà
thôi, chớ chẳng phải tất cả vạn vật trong vũ trụ, như
hai luồng trước. Nó làm cho mỗi linh hồn biết mình là
một cá nhân riêng biệt, và có thể tự dùng nghị lực để
tiến tới. Nhân đó mà người ta gọi là Chơn Thần cá tính
(Monade de l’individualisation).

VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI * QUYỂN I

96

BA LUỒNG SÓNG SINH HOẠT
Đồ hình số 24
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Giải nghĩa đồ hình số 24
Hình tượng trưng ba luồng sóng sinh hoạt:
1) Ngôi thứ nhứt: Chấm chính giữa là sự sống
đầu tiên.
2) Ngôi thứ nhì: Tượng trưng bằng đường trung
đạo, phân âm dương.
3) Ngôi thứ ba: Có chữ thập phân tứ tượng làm
ra 5 cõi thấp.6 Ngôi thứ ba xuống thấp chừng nào, thì
trược chừng nấy, nên ta thấy đường vẽ càng xuống
thấp càng đậm. Ngôi thứ ba xạ luồng sóng sinh hoạt
thứ nhứt biến ra các nguyên tử và tinh hoa phức tạp,
rung động không ngừng. Trong vật chất chuyển động
nầy, lại có thêm một luồng sóng sinh hoạt thứ nhì xạ
xuống nữa. Nó tạo ra ba loài tinh hoa I, II và III, và sau

6

Hai cõi trên là: Tối đại niết bàn và đại niết bàn có
trước khi lập thành thái dương hệ.
Cõi tối đại niết bàn tượng trưng bằng những chấm
(là sự sống đầu tiên).
Cõi đại niết bàn tượng trưng bằng những lằn gạch
(là sự chia âm dương).
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cùng nhập vào kim thạch, rồi ngưng lại đó. Thần lực ở
trong kim thạch một thời gian khá lâu, rồi mới trở lên,
(con đường phản bổn hườn nguyên) nhập vào cây cỏ
và thú vật. Thần lực đọng lại trong mỗi loài một thời
gian bằng nhau. Ta có thể gọi thần lực ấy là Điểm Linh
Quang của đức Thượng Đế, hay là linh hồn.7 Linh hồn
ở trong loài thú vật rồi, mới sang qua loài người. Nơi
đây, có sự trọng hệ xảy ra là: Linh hồn gặp sinh lực thứ
ba của Ngôi thứ nhứt. Nhờ sinh lực thứ ba nầy. Linh
hồn mới thành người.
Xem kỹ trong hình, ta thấy luồng sóng thứ nhứt
– do Ngôi thứ ba – đi xuống cõi hồng trần tột bực, rồi
đi trở lên. Người ta gọi nó là luồng hỏa hậu
(kundalini). Nó hiệp nhứt với luồng sóng thứ nhì – do
Ngôi thứ nhì – làm cho Chơn Thần có thể trực tiếp với

7

Điểm Linh Quang của đức Thượng Đế phát sinh
tại cõi thứ nhứt và ngự tại cõi thứ nhì lấy danh hiệu
là Chơn Thần (Monade). Chơn Thần xuống thấp
không được, vì nó quá thanh, nên mới phân thân
xuống cõi dưới, lấy danh hiệu là chơn nhơn (égo).
Chơn nhơn cũng thanh, nên xuống cõi dưới không
được, mới cho tia sáng đi xuống trần, lấy danh hiệu
là phàm nhơn (đoạn nầy sẽ giải về sau).
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luồng sóng thứ ba – Ngôi thứ nhứt – thành con người
có đủ hạ thể:
Cho nên ta nói được rằng: «Con người sống nhờ
sinh lực rút dưới đất và sinh lực rút trên trời; hoặc nói
cách khác là: cha mẹ của nhân loại: Trời và Đất. Hai
sinh lực nầy gặp nhau trong con người và cùng nhau
hoạt động để giúp con người tiến hóa. Ta không thể có
sinh lực nầy mà thiếu sinh lực kia: cả hai đồng hữu ích.
Nhưng nếu sinh lực nầy quá mạnh, lấn áp sinh lực kia,
thì không tránh được sự nguy hiểm. Bởi vậy, nếu con
người chưa được trong sạch mà lo mở luồng hỏa hậu,
thì sẽ gặp tai hại ngay. Ta nên để ý đến điều nầy.
Cả ba luồng sóng nói trên đây đều là sự sống
của đức Thượng Đế. Nhưng luồng sóng thứ I và II
khác với luồng sóng thứ III. Hai luồng sóng I và II ở
trên đi xuống lần qua các cõi dưới, rút những chất các
cõi ấy, nên nó bị nhiễm trược của cõi thấp bám vào che
khuất chân tướng tốt đẹp của nó. Nhân đó mà anh linh
toàn năng, toàn thiện của đức Thượng Đế, đang đi
phiêu lưu, lại bị chôn chặt trong vật chất từ đây! Trái
lại, luồng sóng thứ III – do Ngôi thứ nhứt – từ trên đi
xuống không bị chất trược bám vào. Nó chói sáng loà,
tinh anh, thanh khiết.
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Tới đây, chúng ta thấy hai giai đoạn: sinh lực đi xuống và
đi lên.
Sinh lực I và II đi ngang các cõi, đem đặc tính cho vật chất,
dọn đường tiến hóa tương lai. Ta cho đó là con đường «Đi
Xuống» hay con đường Nhập Thế (involution).
Khi nó xuống tột cùng trong vật chất, thì nó trở lên. Đó là
con đường «Phản Bổn Huờn Nguyên» hay con đường Xuất Thế
(évolution).
Hai luồng sóng I và II còn khác với luồng sóng III ở chỗ
trọng yếu nầy: hai luồng sóng I và II lo chung cho cả ức triệu
Chơn Thần (còn ở thời kỳ hồn khóm, đoạn nầy sẽ nói sau), còn
luồng sóng III chỉ lo riêng cho mỗi linh hồn, lúc linh hồn có đủ
điều kiện trực tiếp với nó.
Luồng sóng III chỉ xuống tới cõi bồ đề rồi ngừng lại, đợi
cho tới bao giờ linh hồn thú vật tiến triển khá nhiều có thể vượt
lên tới đó, rồi cả hai (hồn thú vật và luồng sóng III) hòa nhập rất
khắng khít, làm một khối duy nhứt: ấy là lúc tạo thành một hồn
người riêng biệt có một cái thể mới là: chơn thân (corps causal).
Chơn thân ví như cái nhà để cho linh hồn trú ngụ (đoạn
này sẽ giải ở sau). Lúc ấy bấy giờ thú đã thành người, và tất cả
những gì thú học hỏi kinh nghiệm đều gom về chơn thân, để

làm nền tảng tiến hóa cho con người.
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CHƯƠNG 9

LƯỢC ĐỒ TIẾN HÓA CỦA CÁC LOÀI
Giải nghĩa đồ hình số 25

Trong đồ hình nầy ta thấy:
Luồng sóng thứ nhứt do Ngôi thứ ba xạ xuống
tạo ra chất khí các cõi. Luồng sóng thứ nhì lấy chất khí
ấy từ cõi thượng giới mà nắn đúc ra các tinh hoa I, II,
III, kim thạch, thảo mộc và thú cầm.
Ta còn thấy luồng sóng thứ III do Ngôi thứ nhứt
xạ xuống hiệp với hai luồng sóng kia làm ra con người,
có đủ thượng trí (mental supérieur), hạ trí (mental
inférieur), vía, phách và xác thân.
Trong hình vẽ, ta thấy loài kim thạch choán trọn
phần trược của cõi trần. Cõi trần chia làm hai phần:
phần nhẹ (thanh) và phần nặng (trược). Điều nầy chỉ
rằng kim thạch có đủ uy lực ở cõi trược vật chất. Phía
trên hình kim thạch nhỏ lần lần, vì nó chưa được tiến
trên cõi thanh vật chất. Phần nhẹ của kim thạch làm
bằng chất thanh khí hồng trần: ấy là thể phách nhỏ,
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mặc dầu còn thô sơ. Kim thạch có một chút trí thức về
dục vọng; nó mới khởi có thể vía (đoạn nầy sẽ giải rõ
nơi đoạn hồn khóm). Cái mầm dục vọng nầy khoa hóa
học gọi là ái lực (affinité chimique) nghĩa là lực khiến
vật chất hợp với nhau.
Về loài thảo mộc, ta thấy nó choán trọn cõi
phàm. Thể vía của nó lại nở lớn hơn vía của kim thạch,
bởi thế nên sự ham muốn của nó mạnh hơn sự ham
muốn của kim thạch. Những nhà khảo cứu thảo mộc
có nhiều tài liệu về sự khôn ngoan của nó dùng để đi
đến mục đích.
Còn loài cầm thú, ta thấy nó choán trọn cõi
phàm và gần hết cõi trung giới. Đó chỉ rằng: cầm thú
có thể xác, phách đầy đủ, thể vía phần dưới hoàn toàn,
nghĩa là nó có đủ dục vọng xấu xa. Phần trên thể vía
của nó lại nhỏ hẹp hơn, chỉ tỏ: những đức tánh cao
thượng như: sự tôn sùng, thương mến, hy sinh cũng
có trong lòng nó, dù còn yếu ớt. Có vài con thú tiến
hóa, đôi khi cũng biết bộc lộ những đức tánh nầy đối
với chủ nó. Thể vía của cầm thú lại ló lên cõi thượng
giới một chút. Có nghĩa rằng: cầm thú cũng có ít nhiều
khôn ngoan.
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Tóm lại: mặc dầu cầm thú không biết nói năng,
nhưng chúng nó cũng có các thứ cảm tình như:
thương, ghét, giận, oán… và đôi chút trí khôn.
Hình vẽ đây chỉ loài thú tiến hóa bực trung, nên
chót hình chỉ lên tới cõi hạ trí mà thôi. Đối với những
con thú tiến hóa cao, như: voi, ngựa, khỉ, thì cái chót
nầy lại dài hơn, nhưng nó chẳng hề nở lớn và choán
trọn cõi trí.
Bởi ta đã nói về sự tiến hóa của các loài, ta cũng
nên nói đến sự tiến hóa của loài người.
Xem hình vẽ về loài người, ta thấy nó choán trọn
ba cõi: hạ giới, trung giới và thượng giới. Đó chỉ rằng:
loài người có xác, vía, trí trọn đủ, và nhờ thể trí nở lớn,
nên biết phân biện, đoán xét, mặc dầu sự đoán xét nầy
không được đúng lắm, vì chót hình không choán trọn
cõi trí. Phần đông con người chưa đem tâm lên tận
cảnh thứ ba của thượng giới, là cõi thượng trí, mà chỉ
hoạt động trong bốn cảnh thấp là cõi hạ trí. Nhưng nếu
con người đi đến bực tiến hóa khá cao, thì có thể đem
tâm lên tận cõi thứ nhì và thứ nhứt của thượng giới.
Hình vẽ bên mặt thuộc về bậc siêu nhân. Tâm
Ngài có thể lên tận cõi bồ đề, và hoạt động một cách dễ
dàng tại đó. Lại nữa, ở cõi niết bàn tâm Ngài bắt đầu tỏ
ngộ – nhứt là khi bỏ xác phàm. Thượng trí và thể vía
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của bậc siêu nhân nở lớn hơn thể xác, nó chỉ còn là một
chấm nhỏ. Đó chỉ rằng: các Ngài sở dĩ còn lưu lại trần
gian là vì phận sự mà thôi – chớ lòng trần đã giũ sạch,
nợ trần đã giải thoát. Tâm trí các Ngài đều hoạt động ở
cõi cao. Chính các Ngài là đấng Giáo Chủ của nhân
loại.
Lại nữa, trong hình vẽ con người ta thấy có
thêm một luồng sanh lực do Ngôi thứ 1 xạ xuống (xem
đồ hình số 24).
NHỮNG LOẠI SINH HOẠT
Đồ hình số 25
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CHƯƠNG 10

THÀNH LẬP DÃY ĐỊA CẦU – TỔNG
QUÁT

Dãy địa cầu có 7 bầu: 2 bầu làm bằng chất hạ trí,
2 bầu làm bằng chất thanh khí (chất thể vía) và 3 bầu
làm bằng chất hồng trần là: bầu hỏa tinh, địa cầu và
thủy tinh.
Song ta nên nhớ rằng: những bầu địa cầu, trong
cuộc tuần hườn thứ nhứt, ở vào trình độ của những
bầu nguyệt tinh trong cuộc tuần hườn thứ 7.
Theo luật trời, thì mỗi một dãy mới được tạo
thành trước khi dãy trước tắt hẳn. Tỷ như dãy nguyệt
tinh còn hoạt động, nhưng thần lực đã suy, thì dãy địa
cầu đã bắt đầu lập rồi.
Người ta cho rằng: mỗi bầu đều có một vị Đại
Thiên Thần kiến thiết để chủ trị việc thành lập của nó.
Vị Đại Thiên Thần nầy làm trung gian chuyển di thần
lực xuống cho bầu.
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Khi dãy nguyệt tinh đã đi suốt cuộc tuần hườn
thứ 7, thì vị Đại Thiên Thần ấy mới đem lực bầu A của
dãy nguyệt tinh sang qua bầu A của dãy địa cầu (xem
đồ hình số 26). Những nhân vật tại bầu A của dãy
nguyệt tinh phải chờ cho bầu A của dãy địa cầu làm
xong mới dời đến ở.
Người ta biết rằng: trong cuộc tuần hườn thứ 7,
một nhóm La Hán ở bầu A, B, C của dãy nguyệt tinh
đến giúp vào sự kiến thiết của dãy địa cầu. Các vị La
Hán nầy lấy quý danh là Barishads hay là Thần nguyệt
tinh. Các ngài không hoạt động chánh thức, dường thể
đến đó để nhìn xem. Về sau có một nhóm Thần
Barishads ở bầu G của dãy nguyệt tinh đến dãy địa
cầu nữa. Chính các ngài tạo ra hình thể đầu tiên cho
bầu A của dãy địa cầu trong cuộc tuần hườn thứ nhứt.
Khi những hình thể đã tạo xong, thì các linh hồn ở
nguyệt tinh mới đến chiếm.
Các vị Thần Barishads ở bầu F đến tạo ra hình
thể trí cho nhân vật trong cuộc tuần hườn thứ hai.
Các vị Thần Barishads bầu E đến tạo ra hình thể
vía cho nhân vật trong cuộc tuần hườn thứ ba.
Các vị Thần Barishads ở bầu D (là nguyệt tinh)
đến tạo ra thể phách cho nhân vật trong cuộc tuần
hườn thứ tư.
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Khi địa cầu đã thành lập xong, thì nguyệt tinh
khởi ngưng hoạt động. Khi Thần nguyệt tinh sang địa
cầu, thì nguyệt tinh khởi sự chết. Một phần lớn chất
của nó dùng làm ra địa cầu. Khi nhân vật ở nguyệt
tinh khởi sự chuyển di, thì bầu A, B và C của dãy địa
cầu đã thành lập xong; trừ bầu D (là địa cầu) còn đợi
Thần nguyệt tinh sang giúp mới xong.
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CHUYỂN DI NHÂN VẬT TỪ DÃY NGUYỆT
TINH QUA DÃY ĐỊA CẦU
Đồ hình số 26
Toát yếu – Trong đồ hình ta thấy: Dãy nguyệt
tinh và dãy địa cầu. Các vị Thần nguyệt tinh
(Barishads) giúp vào sự kiến thiết của dãy địa cầu.
Những đường xuyên qua các bầu của dãy địa cầu là
chỉ những cuộc tuần hườn. Hiện giờ nhân loại của địa
cầu ở vào cuộc tuần hườn thứ tư. Đến cuộc tuần hườn
thứ bảy, thì nhân loại nầy sẽ chuyển di qua dãy hành
tinh kế đó. Sự chuyển di các linh hồn không phải một
lượt mà từng nhóm, đợi cho hình thể ở dãy địa cầu
làm xong mới đến chiếm.
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CHƯƠNG 11

DÃY ĐỊA CẦU : CUỘC TUẦN HUỜN
THỨ NHỨT
(Tạo ra hình thể buổi đầu)

Bà A. Besant có nói trong quyển «La Généalogie
de l’Homme) nơi trang 63‐64 về cuộc tuần huờn của
dãy địa cầu như sau:
«Người ta hãy tưởng tượng một vùng biển lửa
to lớn phi thường nhô lên những lượn sóng lửa ghê
hồn, cao ngút, quay tròn vùn vụt, túa ra khắp nơi
muôn trùng tia sáng. Trong biển lửa không hình dạng
ấy, người ta chỉ thấy mờ mờ bảy trung tâm điểm, ấy là
bảy bầu, mà bầu thứ tư tức là trái đất – được thấy rõ
hơn.»
Thuở ấy trái đất là một trái lửa bùn, chất của nó
dường như không kết chặt với nhau, vì nó đang sôi.
Những linh hồn phải đầu thai tại đó không thể lấy xác
thịt như nhân loại bây giờ, mà chỉ ở trong thể phách.
Thỉnh thoảng trái đất lại có cuộc đại biến động chôn
muôn triệu sinh linh. Nhưng những sinh linh nầy
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không hề hấn gì, vì lẽ chúng nó không có xác thịt; mà
chúng cũng sanh sản được như thường, dù là ở trong
hang, hố, và hầm, vực hay trên mặt đất.
Những hình thể của vạn vật ở dãy địa cầu phải
tạo ra trong cuộc tuần hườn thứ nhứt; chớ không bao
giờ tạo ra sau. Bởi vì, cũng như ta đã nói ở trước, luôn
luôn mỗi bầu (sau khi luồng sanh lực đã sang qua bầu
khác) đều có đọng lại một số trong bảy loài, vì chúng
tiến hóa chậm chạp. Nhân đó mà một số người ở dãy
nguyệt tinh thấp kém hơn mới sang qua dãy địa cầu
vừa thành lập để đầu thai trong cuộc tuần hườn thứ
nhứt. Đức Bàn Cổ mới tạo ra mẫu hình (modèle) cho
trọn dãy. Mặc dầu các sinh linh chỉ đạt đến đích tiến
hóa vào cuộc tuần hườn thứ bảy mà thôi, nhưng bây
giờ các mầm đã dọn sẵn.
Mỗi một loài, đức Bàn Cổ 8 lựa một hình thể
phù hạp với sự biến đổi và sự tiến triển về sau.
Khi bản đồ tiến hóa về hình thể các loài đã thành
lập một cách rõ rệt rồi, thì đức Bàn Cổ mới giao cho các
vị Thần nguyệt tinh Barishads coi theo mà nắn sửa
hình dạng giống với kiểu mẫu nầy:

8

Là Vị sáng lập và giáo hóa các loài.
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Các vị Barishads ở bầu G của dãy nguyệt tinh có
trách nhiệm lo cho cuộc tuần hườn thứ nhứt của dãy
địa cầu. Các Ngài mới tạo ra hình thể cho mỗi bầu. Hễ
các Ngài vừa tạo xong thì các hồn thú sắp thành người
ở dãy nguyệt tinh được đưa đến chiếm liền. Thường
thường những linh hồn ít tiến hóa nhứt mới đến đầu
thai tại dãy hành tinh vừa thành lập. Chính những hồn
thú‐người ở nguyệt tinh, có chơn thân hình đường
vạch9 (corps causal en lignes) đến chiếm dãy địa cầu
trước nhứt. Cùng một lượt với các hồn thú‐người ấy,
lại có những thú vật ở bầu D của dãy nguyệt tinh sang
qua, tốp nầy đến lâu được 100.000 năm, thì kế tốp
khác. Có một điều lạ nầy là những linh hồn ấy không
bắt đầu tiến hóa từ bực chót của mình đã bỏ dở tại dãy
nguyệt tinh, mà lại ôn lại tất cả điều mình đã kinh
nghiệm xưa. Bởi vì trong cuộc tuần hườn thứ nhứt,
trên mỗi bầu của dãy địa cầu, chúng nó lặp lại sự tiến
hóa đầu (là khi chúng nó bắt đầu nhập vô loài tinh hoa
thứ I, II, III, rồi đến kim thạch, thảo mộc, thú cầm và
loài người). Nhưng bởi chúng nó ôn lại, nên không
mất nhiều ngày giờ. Chúng nó đầu thai qua bầu thứ
nhứt đến bầu thứ bảy; hết cuộc tuần huờn thứ nhứt,

9

Chơn thân chưa tiến triển, nên lấy hình bằng
đường vạch.
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thì trở lại làm người. Phải nhớ rằng: «Vật chất của bầu
nầy không sang qua bầu khác, chỉ có linh hồn tản cư
mà thôi.» Trên bầu A của dãy địa cầu, con người cũng
chưa đáng gọi là người: con người chỉ là một lằn tư
tưởng nhuộm màu hạ trí. Trên bầu B con người khởi
sự có thể vía. Trên bầu C (hỏa tinh) thể vía được rõ rệt
hơn và con người có thêm thể phách – dẫu chưa thành
hình. (Đồ hình số 27)
Trên bầu D (địa cầu) con người bắt đầu có cơ thể
hồng trần. Cơ thể của họ bấy giờ là vừng mây trôi nổi
bềnh bồng, lần lần rút thêm vào chất dĩ thái để làm thể
phách và các chất khí trên trái đất đang sôi để làm vật
nuôi mình. Loại kim cũng bắt đầu có thể phách. Sức
nóng lên cao trên 3.500 độ. Tất cả loại kim đều chảy
lỏng, vì quá nóng. Quả địa cầu bao phủ một lớp hơi
nóng dày mịt. Tại nam và bắc cực có một chút bùn sôi
ùng ục. Mấy ngàn năm sau, bùn ấy đóng một lớp bọt
xanh, bọt xanh nầy sẽ thành loài thảo mộc mai sau.
Khi thần lực ở địa cầu gần chuyển di qua bầu E
(thủy tinh) thì nhiệt độ xuống độ 1.000°, tuy nhiên có
chỗ cũng cao hơn; và có chỗ cũng thấp hơn nhiều lối
100 độ.
Trên bầu E, chỉ có ba chất dĩ thái, chớ không
phải bốn chất như ở trái đất. Nhưng nhân loại ở đấy
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linh hoạt hơn, dẫu trí thức còn mờ mịt. Chính lúc ấy
con người lần dò như một kẻ mù, để thức tỉnh và tạo
ra các hạ thể tốt đẹp hơn.
Trên hai bầu F và G con người cũng lo củng cố
thể vía và hạ trí.
Dầu trong cuộc tuần hườn thứ nhứt, hình dạng
quá thô sơ, nhưng sự sống trên bầu trước ít tiến hơn
bầu sau, giống như sinh linh trên bầu A ít tiến hơn lúc
ở bầu B. Khoảng thời gian giữa cuộc tuần hườn thứ
nhứt và thứ nhì, chất khí bảy bầu của dãy địa cầu có
thời giờ đông đặc lại để cho các sinh linh xuống chiếm
trong cuộc tuần hườn thứ hai.
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DÃY ĐỊA CẦU – CUỘC TUẦN HƯỜN THỨ
NHỨT
Đồ hình số 27
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Giải nghĩa: Những chữ trong đồ hình có nghĩa.
E

I

là tinh hoa

I

E

II

–

II

E

III

–

III

M

là kim thạch

V

là thảo mộc

A

là thú cầm

H

là con người.

Trong cuộc tuần huờn thứ I, những thú người ở
dãy nguyệt tinh sang qua dãy địa cầu. Chúng nó
chiếm những thể của các vị thần nguyệt tinh Barishad
tạo ra (bằng chất khí của bầu), chúng nó phải đi giáp
bảy bầu, rồi bắt đầu đầu thai lại đủ trong 7 loài để ôn
lại những kinh nghiệm đã qua. Khi đi giáp 7 bầu,
chúng lại trở về bầu A. Chừng ấy bắt đầu cuộc tuần
hườn thứ nhì. Những thú người trước kia sẽ thành
người. Nhưng đến cuối cuộc tuần hườn thứ nhì, thì
chúng nó mới thành người thiệt thọ (nghĩa là không
trở lại làm thú nữa).
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13

CHƯƠNG 12

DÃY TRÁI ĐẤT : CUỘC TUẦN HUỜN
THỨ NHÌ
(Hình thể tiếp tục sửa đổi)

Trong cuộc tuần hườn thứ nhì nhiệt độ ở bầu D
(trái đất) hạ xuống rất thấp, nên chất đồng chảy kia đã
đặc lại. Có một lớp mỏng như đất phủ lên mặt địa cầu
tại nam và bắc cực, nhưng nếu người ta đào đất sâu
xuống một chút, thì lửa sẽ bốc lên có ngọn.
Những hình thể đã tạo xong trong cuộc tuần
huờn thứ nhứt, nên bây giờ khỏi tạo nữa. Con người
chỉ linh hoạt tại hai cảnh thấp của cõi hồng trần, và
chẳng còn là đám mây đơn sơ trôi nổi như trong cuộc
tuần hườn thứ nhứt nữa. Đám mây nầy đông đặc lại
giống như chất keo và biến đổi dễ dàng. Bà Blavatsky
gọi nó là ổ bánh nho, vì nó sần sùi; các cục u thế cho tay
chân. Lúc đầu cuộc tuần hườn thứ nhì, thì ổ bánh ấy
túa ra nhiều tia ra ngoài, rồi rút vô, cũng như con vi
trùng a‐míp (amibe) bò mà trường tới. Nhưng nếu tia
nầy cứ mãi vươn ra, thì lâu ngày nó cứng đi và không
rút vô đặng.
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Có nhiều chơn linh ở trong lùm mây chưa đông
đặc lại, chúng nó quá nhẹ nhàng, mỏng mảnh, nên bay
liệng nhởn nhơ trên không khí nóng bức của thời bấy
giờ. Cũng có những chơn linh ở trong lùm mây đặc
hơn, nên hạ xuống đất, bò lết, nhưng không một ai
đứng được. Lùm mây ấy là cái xác thịt đầu tiên của
con người. Nếu có vật gì đè trên xác ấy, thì có một lỗ
hủng rất sâu, lâu lắm thịt mới nổi lên như cũ, y như khi
ta đè trên thịt người bị phù thủng. Phía trên thân mình
có một cái miệng thật rộng để nút và hút vật thực.
Thường nó cứ bám vào mình đồng chủng mà nút,
cũng như ta nút trứng gà luột còn sống. Kẻ nào bị nút,
thì chỉ còn cái bộng, nên chết liền. Tuy hình thể bè ra
như cái chèo, mà khi nó muốn tỏ sự vui mừng, thì lại
kêu oang oang. Sinh vật vui là khi xác thân được khoái
lạc, và khổ là khi bị mệt nhọc, chớ chưa có tình cảm gì
rõ rệt. Da của nó có răng cưa như vỏ cua và có nhiều
màu. Về sau xác thân ấy bớt dị hình, nó có dáng con
người hơn, nhưng đi chưa được, chỉ bò như sâu. Về
sau nữa, nhứt là ở gần miền bắc cực, xác ấy có thêm
tay chân, nhưng cũng chưa đứng đặng. Sinh vật có
chút ít trí khôn ngoan.
Một vị Barishad của bầu F ở dãy địa cầu xạ thần
lực vào một cái cù lao, rồi mới gom lại đó những sinh
vật nói trên. Chúng nó giống hình như hãi mã hay hãi
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trư, chưa có đầu rõ ràng. Nơi đây chúng được dạy ăn
cỏ, chớ không được phép nút thịt đồng loại nữa. Nếu
chúng ăn thịt lẫn nhau, thì chúng lại lựa miếng thịt
nầy, bỏ miếng thịt kia, dường thể vị giác của chúng
được mở mang ít nhiều.
Cái miệng của chúng sâu hơn, giống hình cái
quặng, bao tử bắt đầu nảy nở. Khi một vật gì không
hạp với sự tiêu hóa của chúng, mà rủi sa vào bao tử, thì
tức khắc bao tử lộn ngược lại, tống đồ ăn ấy ra một
cách tự nhiên mà sinh vật không đau đớn chi cả.
Mặt trái đất còn xao động, nên thỉnh thoảng
sinh vật bị đốt hay bị nướng chín phân nửa. Vì thế
chúng bị chết rất nhiều. Nhưng chúng sanh sản rất lẹ
bằng cách nảy chồi; trong mình của chúng mọc một
nhánh, ít lâu nhánh ấy rớt ra và sống độc lập.
Các thể thanh của chúng nó chưa có hình dạng,
trí thức chưa mở, chúng chỉ có một chút trí hiểu biết
mà thôi. Chúng hành động theo bản năng chớ chưa có
lý trí.
Sau một thời gian, chỗ chứa bao tử (hình cái
quặng) teo lần lại, rồi nhô lên một cục bứu, bên trong
có một điểm nhỏ; điểm nầy sau sẽ hóa ra khối óc. Khi
con thú‐người ấy trường tới, thì đưa cục bứu với cái
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miệng ra trước. Bởi cái miệng chạm liền với mọi vật
bên ngoài, nên quan năng mở lẹ.
Trong cuộc tuần hườn thứ hai, những thú‐
người nầy (có chơn thân bằng đường vạch), tiến hóa
lần lần, và khi đi mút bảy bầu – (nghĩa là hết cuộc
hườn thứ hai) thì chúng nó mới thành người thiệt
thọ.10
Không khí lúc bấy giờ nóng bức và ngột ngạt
giúp một phần lớn cho sự phát triển của thảo mộc. Có
nhiều thảo mộc rất giống cỏ, nhưng là một thứ cỏ cao
lối 12 thước và thân to. Cỏ nầy mọc dưới bùn ấm, sanh
sản mau lẹ và làm thành những khu rừng rậm. Chắc
chắn là nhờ những thứ thảo mộc nầy, mà ngày nay
chúng ta mới có những mỏ than.
Sau cuộc tuần hườn thứ hai, một phần trái đất
hoàn toàn đông đặc và ấm áp. Người ta nghe nhiều
tiếng kêu răng rắc, lớn phi thường, chắc chắn là do sự
co rút của quả đất. Thuở ấy, mỗi ngọn núi là mỗi hỏa
diệm sơn, đang cháy phừng phừng. Bầu hỏa tinh nhỏ

10

Chúng thành người thiệt thọ nghĩa là không đầu
thai làm thú nữa, chớ hình thể của chúng chưa
giống hình người.
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hơn địa cầu, nên nguội mau hơn, và đông đặc trước;
những sinh vật trên hỏa tinh rất giống như trên địa
cầu.
Các vị Thần kiến thiết hình sắc của dãy địa cầu
trong cuộc tuần hườn thứ hai là những vị Thần
Barishads của bầu F thuộc về dãy nguyệt tinh.
Tóm lại trong cuộc tuần hườn thứ nhứt những
thú người ở dãy địa cầu đã trải qua 7 loài một cách lẹ
làng để ôn lại những bài học trước; chúng nó trở thành
người thiệt thọ, khi trở lộn về bầu A (của dãy địa cầu)
trong cuộc tuần hườn thứ nhì. (Đồ hình số 27)
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CHƯƠNG 13
DÃY ĐỊA CẦU

(Cuộc tuần huờn thứ ba)

Hình thể con người to lớn, giềnh giàng, thô
kịch và dị kỳ

Trong cuộc tuần hườn thứ ba của dãy địa cầu,
thì con người có hình dáng giống người hơn, nhưng
vẫn còn to lớn, giềnh giàng, thô kịch không rõ rệt.
Trên bầu C (hỏa tinh) (xem đồ hình số 28) bằng
chất hồng trần, hình thể của thú vật khởi tiến triển – dù
lúc đầu lấy hình cái gậy, sau dần đổi ra giống hình con
khỉ, mà bò sát, cơ thể bằng chất dĩ thái (éther). Chất nầy
đông đặc lần hóa ra chất keo hạ xuống mặt đất của bầu
hỏa tinh. Trên cơ thể nầy, có một lỗ hủng hiện ra, thật
lâu mới nổi lên và liền lại. Thân hình không có xương
cốt, chỉ có xương sụn (cartilage), cho nên đứng không
được, mà lại lăn, bò, lết và trầm mình trong bùn ấm
dựa mé sông.
Hình trạng của bầu hỏa tinh thuở ấy khác với
lúc bây giờ rất nhiều. Hầu hết ba phần tư của bầu đều
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tràn ngập những nước, chỉ 1 phần tư khô, không có
kinh rạch như bây giờ. Ngoài đồng, thì mọc cây cối kỳ
lạ khác thường. Không khí chứa chất lục tố tới cực độ
nên rất khó thở.
Các vị Pitris Barishads (Thần nguyệt tinh) đưa
đến hỏa tinh những hình thú vật kiểu mẫu. Các thiên
thần y theo kiểu mẫu nầy sửa đổi.
Trong cuộc tuần hườn thứ ba, các người ở bầu
G, F, E của dãy nguyệt tinh mới đến bầu hỏa tinh đầu
thai dưới sự chỉ huy của đấng Bàn Cổ. Đức Bàn Cổ
đưa đến bầu hỏa tinh một nhóm người của dãy
nguyệt tinh. Điều nầy làm cho chúng ta nhớ tới chiếc
tàu lớn của Noé đóng thời đại hồng thủy để chở gia tộc
và nhiều cặp cầm thú.
Nhóm người đến bầu hỏa tinh là những người
ít tiến hóa nhứt của dãy nguyệt tinh. Họ được đức Bàn
Cổ dắt đến đầu thai trong gia quyến thuộc về giống
dân thứ ba (3ème race martienne) lần lần họ tiến hóa
thêm, đức Bàn Cổ mới đưa họ đầu thai vào giống dân
thứ tư.
Nhóm người ấy hoạt động theo một năng lực
thiên nhiên (điều khiển một cách vô hình) như những
con ong trong tổ. Đó chính là nguồn năng lực do ý chí
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của đức Bàn Cổ phóng ra dìu dắt giống dân thứ ba
sang giống thứ tư.
Trong cuộc di cư kỳ nhì, một nhóm người ở bầu
F của dãy nguyệt tinh được đức Bàn Cổ dắt qua hỏa
tinh làm giống dân thứ tư. Trong cuộc di cư kỳ ba, một
nhóm người ở bầu E của dãy nguyệt tinh cũng được
Ngài đưa qua bầu hỏa tinh để làm giống dân thứ năm.
Nhờ sự săn sóc tận lực của đức Bàn Cổ, mà
những người nầy mở tâm và mở trí mau lẹ. Ban đầu
họ sống trong hang, sau tập cất nhà.
Tất cả đều là giống người «lưỡng tính»; nhưng
trong bộ đôi sinh dục nầy thường có một bộ phát triển
hơn; nên cần phải có hai người hiệp lại mới sinh sản
được. Tuy nhiên, bên cạnh họ cũng còn giống người
tiến hóa chậm, sanh sản bằng: 1. Cách phân thân như
vi trùng a‐míp, 2. Cách đổ mồ hôi và 3. Cách đẻ trứng.
Những hạng người sanh sản bằng ba cách đó
không thuộc về ba «nhóm người» G, F, E đã nói trên.
Họ rất còn thấp thỏi.
Giống dân thứ năm của bầu hỏa tinh sanh ra rồi,
thì cách chỉ huy theo tổ ong không còn nữa. Con người
thuở ấy chưa có cá tánh rõ rệt, nên thường sinh sống
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chung và đức Bàn Cổ phải cực nhọc chăm nom, như
chăn một bầy trừu vậy.
Có một loại người cũng thuộc về nhóm G, F, E
tánh tình hung tợn, sống riêng biệt với đồng loại, họ đi
từ cặp vào rừng. Đầu của họ phía sau có một cục
xương nhọn lồi ra, trông rất xấu xa. Họ thường đánh
lộn với nhau bằng cách cụng đầu vào nhau, giống như
trâu bò chém lộn bằng sừng. Trên đỉnh đầu có một cục
xương rất cứng.
Cũng có số người giống như loại bò sát, sống
trên cây. Vóc họ to lớn mà trí óc cạn hẹp. Khi có dịp, họ
ăn thịt nhau.
Trong cuộc tuần huờn thứ ba, nhân loại ở quả
địa cầu và bầu hỏa tinh rất giống nhau. Nhưng ở địa
cầu, con người lại nhỏ hơn. Tuy nhiên đối với chúng ta
bây giờ, họ cũng đã to lớn lắm rồi. Họ giống như loài
khỉ, vì mới khởi tập đứng, nên đi chưa vững, và khi bị
rượt hay hoảng sợ, thì lại ngã xuống và chạy trên bốn
cẳng. Thân thể con người lúc bấy giờ mọc đầy lông lá,
nhưng tứ chi còn yếu đuối. Da sậm, mặt tựa mặt người
bây giờ, nhưng ngũ nhạc tức là mắt, mũi, trán, má,
cầm lại bằng thẳng. Mắt họ nhỏ và xéo, nên họ có thể
dòm ngang dễ dàng. Hàm dưới to, và dường như họ
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không có trán; nơi đây chỉ có một cuộn thịt giống như
cuốn thịt dồi. Đầu ngã về phía sau lưng một cách lạ kỳ.
Tứ chi người thượng cổ rất dài. Bàn tay và bàn
chân to lớn, hình dáng dị kỳ, gót chân thì dài ra, nên họ
có thể đi tới, đi lui dễ dàng và mau lẹ. Sự đi kỳ lạ nầy
được tiện lợi nhờ có con mắt thứ ba mọc phía sau đầu.
Hiện nhân loại không còn con mắt thứ ba ấy nữa, nó
đã biến thành cái hạch tại đỉnh đầu, mà ta gọi là
hạch «tùng quả tuyến».11
Lúc bấy giờ một số ít con người mở lý trí, nhưng
tình dục và bản tánh lại phát triển. Họ không biết gì về
lửa; và không biết đếm. Họ nuôi thân phần lớn bằng
những thịt thú vật. Họ giống như loài bò sát, mình
nhớt. Họ đào nấm mọc dưới đất mà ăn. Có khi họ hái
trái ô rô nhai ngồm ngoàm (mangent grossièrement ou
bruyamment).
Khi nửa quả địa cầu đã có sinh vật rồi, thì con
người mới phân chia nam nữ. Lúc bấy giờ nhóm
người ở bầu D của dãy địa nguyệt tinh được đức Bàn
Cổ đưa đến đầu thai trong những giống người nói

11

Người luyện đạo rán mở cái hạch ấy để có được
phép thần thông như huệ nhãn v.v...
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trên. Nhưng khi sanh ra, họ không giống như cha mẹ,
họ nhỏ hơn, sớ thịt khít khao hơn, màu da trắng mịn
hơn. Tóm lại, họ tiến hóa hơn cha mẹ, và gần giống với
nhân loại ngày nay. Như thế, có hai loại người hình
dạng khác nhau thời thượng cổ ở địa cầu. Họ thường
gây ra chiến tranh. Người to lớn lại tìm dịp bắt người
bé nhỏ để ăn thịt. Còn người nhỏ lại khôn ngoan hơn,
và không bao lâu thắng được người «to» và chủ trị
được họ. Nhân đó mà người «nhỏ» cầm đầu trong
nước và đời sống sẽ tùy theo lề luật của họ, ai bất tuân,
phải bị đào thải đài đến chốn xa xăm, hiểm trở, sanh
sống khó khăn.
Thuở ấy, thú vật đều có vảy, chí đến loài chim
cũng có vảy, thay vì có lông. Chúng nó có hình dạng
không cân đối, dường thể mình con nầy đem ráp với
đầu con kia. Chúng nó giống nửa thú vật nhà, nửa
chim, nửa loại bò sát, coi thật dị kỳ.
Trong cuộc tuần huờn thứ ba, mặt địa cầu chưa
ổn định, có nhiều cuộc động đất, nhiều hỏa sơn phun
lửa, đời sống vô cùng khó khăn. Hình thể mặt đất thuở
ấy khác với bây giờ rất nhiều. Mấy ngọn núi dường
như cao ngất mây xanh, hiện nay chưa thấy ngọn nào
cao bằng; thác nước chảy ầm ầm, lở núi, lở non, đến
rợn người. Thường có nhiều luồng trốt quá mạnh, có
thể hốt luôn cây cối, nhà cửa.
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Về sau con người nhóm họp nhau lại và tạo ra
đô thị.
Những vị Barishads, ở dãy nguyệt tinh đến quả
địa cầu, chăm lo nhân loại giống như người chăn một
đàn thú. Lần lần nhân loại tiến hóa rõ ràng. Con người
mở lòng thương đồng loại, chia cho nhau những vật
thực, không thường cấu xé nhau như trước nữa.
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CHƯƠNG 14
DÃY ĐỊA CẦU

(Cuộc tuần huờn thứ tư)
Những bầu A. B. C.

Cuộc tuần hườn thứ tư có thể gọi là cuộc tuần
hườn của nhân loại, bởi vì lúc đầu, thì tất cả hình kiểu
mẫu của mỗi giống dân chánh đều đưa đến bầu A.
Chính theo hình kiểu mẫu ấy, mà các vị thiên thần nắn
hình dạng nhân loại ở tương lai. Con người tương lai
sẽ có những thể mảnh mai, tốt đẹp hơn và biểu lộ được
tinh thần.
Học giả nên nhớ rằng: trong cuộc tuần hườn thứ
tư, kim thạch sẽ đi đến mức chót tiến hóa của nó, nghĩa
là trở nên cứng và nặng đến cực độ.
Nếu xem qua một cách tổng quát cuộc tuần
hườn thứ tư, thì ta sẽ thấy ba điểm đại khái khác với ba
cuộc tuần hườn trước. Ấy là:
1) Đổi thay tình trạng của chất tinh hoa.
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2) Đóng cửa trước loài thú, nghĩa là: ngăn sự
chuyển kiếp thú làm người trong một thời gian.
Mở cửa lần đến đạo, để cho nhân loại bước trên
đường Thánh Đạo (Tiên, Phật).
3) Ôn lại trên bầu D (địa cầu) những điều gì đã học
trong ba cuộc tuần hườn I, II, III.
Ở đây ta học điểm thứ nhứt trước, còn hai điểm
kia ta sẽ học về sau.
Trong cuộc tuần hườn thứ tư; trên bầu A, trí con
người khởi mở mang rõ ràng, cho nên ta có thể nói
rằng: lúc nầy nhân loại mới thật là bắt đầu suy nghĩ.
Nhưng ban đầu suy nghĩa lơ mơ, không đáng kể vào
đâu, bởi vì trong các cuộc tuần hườn trước, trí con
người chưa hoạt động, chỉ nhờ các vị thiên thần lấy tư
tưởng an tịnh, và điều hòa mà bảo bọc. Nay trí con
người mới nảy nở ít nhiều, dần dần các tư tưởng điều
hòa, an tịnh ấy bị thay bằng những ý nghĩ ích kỷ, cộc
cằn và chiến tranh. Nhân đó mà các thiên thần mới
dang ra xa con người làm cho thú vật cũng sợ hãi và
oán ghét con người.
Khi luồng sóng sinh hoạt xạ xuống tới bầu C, là
bầu (hỏa tinh) thì bầu nầy lại sinh ra một giống dân kỳ
lạ, thô bỉ, mà bà Blavatsky gọi là: «người‐thú hung bạo
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dữ dằn». Đó là những linh hồn thú vật chuyển kiếp
làm người bằng sự oán giận và sợ hãi. Chúng nó là
những linh hồn «đọng lại» (nghĩa là tới thời kỳ, mà
không theo kịp chúng bạn của cuộc tuần hườn trước)
rồi trong khi đồng chủng tiến hóa theo đường phải,
chúng nó lại tiến hóa theo đường ác. Chúng nó giống
hình nửa khỉ, nửa loại bò sát, mình có vảy, và vui say
giết hại.
Khi ấy, những người tiến hóa cao mới tìm cách
phòng ngừa chúng nó bằng cách cất đồn cao, và hiệp
đoàn lại, tạo ra đô thị để cùng che chở cho nhau. Ban
sơ con người dùng cây cất nhà, mà cũng có khi dùng
các tảng đá, không mài, không tiện.
Vài Đấng thiêng liêng ở bầu nguyệt tinh qua địa
cầu đầu thai làm người. Các Ngài tiến hóa hơn nhân
loại rất nhiều và truyền dạy cho người đời nhiều điều
hay, lẽ phải. Các Ngài cũng dạy con người làm ra lửa
để sử dụng. Khi tạo ra lửa, con người không dám để
cho tắt, cứ thay phiên nhau giữ gìn ngày đêm, trong
một đền thờ đặc biệt. Thường thường người ta giao
trách nhiệm ấy cho các cô gái chưa biết làm việc và
đánh giặc. Có lẽ vì cớ đó mới có sự thờ lửa, và phong
chức Thần cho các cô trinh nữ giữ lửa.
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Có khi, vì nước lụt hay chuyện rủi ro mà tất cả
một vùng đều không có lửa, thì đoàn người tình
nguyện đi phương xa để mồi lửa đem về xứ. Lại có kẻ
bạo gan hơn, lần mò đến gần hỏa sơn để lấy lửa,
thường họ bị chết thiêu.
Cũng chính các vị Thần nguyệt tinh (gọi là Thần
Barishads ở bầu E của dãy nguyệt tinh) bày cách đào
kinh lấy nước ngọt để uống và để trồng tỉa. Thuở ấy,
biển của bầu hỏa tinh không mặn.
Giống dân thứ năm da trắng và tiến hóa nhiều.
Họ tử tế, hiền lành, nhưng trí hóa không mở rộng mấy.
Họ có tình cảm dồi dào và biết hy sinh. Ban đầu họ đã
khởi chia vật thực cho nhau, chớ không giành ăn đánh,
giết. Sau họ cất nhà với khối đá giũa tiện, đẽo, nhưng
không có hồ. Họ chỉ dùng cột để tháp dính miếng nầy
với miếng kia. Họ rất tự đắc, nóng nảy, và ưa đánh
giặc. Họ không có sáng kiến, và tánh phân biện. Tuy
nhiên, nếu sánh người hỏa tinh với người địa cầu, thì
ta sẽ thấy nhiều điều giống nhau.
Người hỏa tinh thuộc về giống dân thứ sáu có
nghị lực dồi dào và biết quyết định. Họ hơn người
giống dân thứ năm đặc biệt. Họ văn minh và tiến hóa
hơn nhiều. Họ cầm đầu hỏa tinh, và có sáng kiến, trí
mở rộng, nhưng họ chưa có tánh nhẫn nại, làm đâu bỏ
VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI * QUYỂN I

135

đó, bỏ dở không làm trọn vẹn. Họ không chế ngự bản
ngã, nên làm nhiều điều sái quấy, mặc dầu họ có đủ
khả năng.
Người hỏa tinh thuộc về giống dân thứ bảy,
thay phiên nhau mà nắm chánh quyền. Họ dùng sức
mạnh, bởi họ khôn ngoan và xảo trá. Họ ít ưa đánh
giặc như giống dân thứ sáu. Họ cũng ít đông hơn,
nhưng họ biết trọng kỷ luật và hiền lương. Họ biết
sống theo một tôn chỉ đã hoạch định, và có một vài
thiên tài về mỹ thuật, nhưng mỹ thuật ấy khác với mỹ
thuật của người ở quả địa cầu.
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PHẦN THỨ NHÌ
CÁC GIỐNG DÂN
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CHƯƠNG 15

QUẢ ĐỊA CẦU
GIỐNG DÂN CHÁNH THỨ NHỨT
Cuộc tuần hườn thứ tư và nhân loại trên quả
địa cầu.

Con đường tiến hóa của giống dân đầu tiên ở
quả địa cầu, trong một cuộc tuần huờn thứ tư, là ôn lại
các điều kinh nghiệm trong cuộc tuần huờn thứ I, II, III.
Điều đó giúp các linh hồn chậm bước có dịp theo kịp
đồng chủng mình.
Giống dân thứ I chưa có xác thân, chỉ có thể
phách là một thể làm bằng chất hồng trần (vì chất thể
phách là chất dĩ thái (éther), chất hồng trần). Giống dân
ấy trải qua kinh nghiệm của cuộc tuần hườn thứ I.
Giống dân thứ II giống hình bánh tổ (nghĩa là thể
phách dày đặc và nặng hơn, mới hạ xuống mặt đất,
giống như một tổ bánh). Giống dân thứ II lặp lại sự
kinh nghiệm của cuộc tuần huờn thứ II. Giống dân thứ
III lặp lại sự kinh nghiệm của cuộc tuần hườn thứ III.
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Giống dân thứ tư sống thích hợp với cuộc tuần hườn
thứ tư. Chúng ta sẽ giải rành ở sau về mỗi giống dân.
Trong cuộc tuần hườn thứ tư, lúc ban đầu, thì
mặt trái đất hết sức xáo trộn: núi ngã, đất động, hỏa
sơn phun lửa, sóng biển to lớn phi thường, cuốn theo
những tảng đá to bổ vào bờ biển, tuyết băng, đổ xuống
như núi. Gần khắp mặt đất, đâu đâu cũng có lửa
phun, nước lụt, bão tố, gió trốt hút cả nhà cửa, cây cối.
Thật là một cảnh tượng hỗn độn tựa như trong cuộc
tuần hườn thứ I.
Theo «Bộ Giáo Lý Nhiệm Mầu III, 281» bà
Blavatsky cho rằng: sự hỗn độn của quả địa cầu cứ tiếp
diễn như vậy không ngừng trong 200 triệu năm! Sau
thời gian đó, mặt trái đất mới êm dịu lại, và thời tiết
mới ổn định ôn hòa.
Trong khoảng thời gian 300 triệu năm, các thiên
thần lo nắn hình thể cho kim thạch, thảo mộc, thú cầm
còn thấp. Các ngài lấy những mảnh vụn của ba loài ấy
trong cuộc tuần hườn I, II, III, gom lại thành hình thể
tốt đẹp hơn. Do đó, mới có những con thú nửa người,
nửa thú, to lớn dị kỳ; và đủ loại bò sát khổng lồ. Người
ta có thể cho rằng: chúng nó sanh ra do những bàn tay

VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI * QUYỂN I

139

còn vụng về nắn đúc, nên xem rất dị thường.12 Khi
mặt đất được ổn định khá tốt, thì vài vị Thần nguyệt
tinh (Barishads) đến xem coi trái đất có thể làm chỗ cho
loài người sinh sống không? Nếu mọi sự tốt đẹp, các
Ngài chuyển những thú vật thấp kém ấy qua một bên,
nhường chỗ cho các linh hồn người đến đầu thai... Tiếp
đến là trên biển cả, không bờ, không bến, từ từ nhô lên
một khoảng đất. Trên đó là chót núi Mérou. Chính
Mérou là thánh địa đầu tiên; ngày nay đã thành sa mạc
Gobi. Người ta cũng gọi nó là Đất linh của các Thiên
Thần, là Shvetadvîpa, là Cù Lao Bạch, là Jambondvîpa
(xem bản đồ số 4 ở sau).
Người Parsis gọi nó là Airyana Vaejo, vì họ cho
là nơi sanh đẻ của vị Tiên tri, họ là Zarathoustra.
Tại Thánh Địa nổi lên bảy gò nhô ra biển. Mỗi
giống dân đều sanh nơi Thánh Địa ấy, sau mới di
chuyển đi nơi khác. Khí hậu của Thánh Địa rất tốt và
mát mẻ dịu dàng như vào mùa xuân.

12

Chẳng phải các ngài nắn hình thể vụng về;
nhưng ban sơ phải đi từ thô kịch tới tốt đẹp để hạp
với sự tiến hóa của những loài còn chưa tiến hóa.
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Thánh Địa thành hình, tiếp theo là con người.
Các vị Thần Barishad Pétris mới xuất hiện dùng ý chí
tách đôi thể phách của các Ngài. Thể phách thứ nhì
tách ra nổi bềnh bồng trên không khí và lờ đờ trên mặt
biển. Tựa như ma hình to lớn, tầm phổng, lững thững
như gần, như xa, khi khoác hình nầy, khi hình khác,
màu trắng ửng vàng trông như ánh sáng trăng. Cái
«ma hình» ấy tựa như thể phách của người đồng tử.
Chẳng bao lâu nó bị các vong linh chiếm lấy và hạ
xuống cõi trần thành con người trong giống dân thứ
nhứt. Người giống dân thứ nhứt sanh sản bằng cách
phân thân như đã nói trước. Họ mở thính giác trước
nhất. Họ không sợ lửa, và vô cảm đối với nước.

VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI * QUYỂN I

141

18

CHƯƠNG 16
QUẢ ĐỊA CẦU

GIỐNG DÂN CHÁNH THỨ NHÌ

Trải qua nhiều triệu năm, từ khi có giống dân
thứ nhứt, trái đất được ổn định nhiều. Những tai trời,
ách nước cũng có, nhưng thu vào một khoảng nhỏ,
không lan rộng ra như trước. Bây giờ dưới biển nổi lên
nhiều gò đất to. Hiện giờ gò đất ấy là biển bắc châu Á‐
Tế‐Á nối Groenland và Kamtchatka. Phía nam miền
đó giáp ranh với biển, sóng bủa ầm ầm. Hiện nay biển
ấy đã hóa nên cồn, tức là sa mạc Gobi. Trừ đồng Gobi
ra, những xứ: Groenland, Islande miền bắc Suède, và
Norvège, và mũi biển miền bắc của Sibérie đều là đất
cũ nhất của quả địa cầu nầy. Trên đất ấy, cây cỏ mọc
um tùm, vì khí hậu nóng nực, không lạnh như bây giờ.
Khi phong thổ hạp với giống dân thứ nhì, thì các
thiên thần tạo ra một thể cứng hơn, bao bọc cái thể
mềm của người trong giống dân thứ nhứt. Giáo lý
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Nhiệm mầu III, 23 nói rằng: «Cái bọc ngoài của người
trước thành cái bọc trong của người sau».13
Trong khi ấy, giống dân thứ nhứt tự nhiên bị
tiêu diệt, và trở thành giống dân thứ nhì.
Giống dân thứ nhì có hai đặc điểm:
1) Cảm thông một phần nhỏ với tâm thức bồ đề và
2) Mở thêm quan năng xúc giác.
Giống Kimpouroushas, là con của mặt nhựt
và mặt nguyệt. Bà Blavatsky nói trong quyển Giáo
lý Nhiệm Mầu là: «Cha vàng, Mẹ trắng nghĩa là lửa
và nước.»
Màu sắc của người giống dân thứ nhì vàng
như ánh sáng mặt trời. Tuy nhiên xác thân của họ
như chỉ kết ửng nhiều màu. Họ giống nửa thú, nửa
người; họ bò, trường, leo, và gọi nhau bằng tiếng
thanh dịu như tiếng sáo, đồng vọng từ xa rừng nầy
sang rừng nọ.

13

Người giống dân thứ nhứt chưa có xác thịt, cơ
thể họ chỉ là thể phách. Người giống dân thứ nhì có
một thể cứng hơn bao bọc chất mềm nầy.
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Lá rừng xanh chói, dây rừng trổ hoa 6 cánh,
đẹp sặc sỡ dưới ánh sáng mặt trời … tạo nên cảnh
vật linh động đầy màu sắc!
Thuở ấy, tất cả hình vật đều hóa ra chai cứng
với thời gian. Lớp bọc thể xác của người ban đầu
mềm, sau trở nên chai cứng, nên không phân thân
sanh sản được. Nơi lỗ chân lông tiết ra những giọt
mồ hôi nhớt và trắng đục. Những giọt mồ hôi ấy
cứng lần và lớn thêm. Mỗi phần rời ra thành một
con người. Ngày tháng qua, những đứa trẻ mới
sanh có 2 bộ phận sanh dục tượng hình. Ta thấy
nhiều bằng cớ về sự sanh sản theo cách ấy trong
kinh Pouranique.
Lần lần về sau những giọt mồ hôi nầy thành
bộ phận sanh dục. Giống dân thứ hai khởi sanh,
nhưng họ là người bán nam bán nữ.
Hiện nay, ta vẫn còn thấy dấu vết của người
bán nam bán nữ gọi là nôm na là «lại giống». Điều
nầy cho biết rằng: các thiên thần kiến thiết đều theo
một bản đồ duy nhứt và luôn luôn sửa nắn theo
hình kiểu mẫu.
Với những phần tử chính chúng có mầm «lại
giống» xác thân của người giống dân chánh thứ
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hai, các vị thiên thần mới nắn đúc ra vô số hình thú
vật có vú khác nhau.
Còn những thú vật không có vú, thì chỉ sanh
ra trong cuộc tuần hoàn thứ ba. Các thiên thần cũng
nhờ những phần tử xác thân của con người mà nắn
hình thể chúng nó.
Khi giống dân chánh thứ nhì14 sanh sản và
tiến hóa trên địa cầu, thì nhân vật ở bầu hỏa tinh
còn đọng lại và đang chờ trái đất đủ điều kiện tiếp
thu những linh hồn tiến hóa mới sang. Các linh hồn
nầy sẽ là giống dân phụ15 thứ nhứt của giống dân
chánh thứ ba ở địa cầu. Hình thể của giống dân nầy
như cái trứng.
Khi giống dân chánh thứ I và II sanh ra, dân
số trên trái đất rất hạn chế. Các vị thiên thần có sứ
mạng hối thúc cuộc tiến hóa của thú vật cho mau

14

Còn lấy hình tổ bánh, chớ không phải có tứ chi
như người bây giờ.

15

Mỗi giống dân chánh có 7 giống dân phụ.
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chuyển kiếp làm người, trước khi bị chận đứng16
lại giữa thời gian sanh hóa giống dân chánh thứ tư.

16

Nghĩa là ở giữa khoảng thời gian sanh hóa giống
dân thứ tư luật Trời ngừng cuộc chuyển kiếp thú
làm người, để đợi cuộc tuần hườn khác. Con thú
nào chậm bước, thì phải đọng lại một chỗ. Y như
học trò bị đọng lớp vậy.
VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI * QUYỂN I

146

19

CHƯƠNG 17
QUẢ ĐỊA CẦU

GIỐNG DÂN CHÁNH THỨ BA –
NHÁNH THỨ I, II, III.
Dân Lê‐Mu‐Riêng (Lémurien)

Giống dân chánh thứ ba là dân Lémurien mà
người Ấn gọi là Dânavas.
Trước khi có kiến thức về giống dân nầy, tưởng
nên quan sát về địa diện của trái đất.
Biển ở miền nam Plaksha tràn ngập tất cả đồng
cát Gobi Thibet, và Mongolie. Đồng thời dãy núi Hy‐
mã‐lạp‐sơn từ miền nam cửa biển lại nổi lên, tiếp theo
đất cũng nổi lên, nối liền Hy‐mã‐lạp‐sơn, tới Ceylan,
Sumatra, Australie, Tasmanie và Cù lao Pâques, từ
miền tây đến Madagascar, một phần Phi Châu,
Norvège, Suède, Sibérie và Kamtchatka cũng nổi lên.
Các xứ ấy là châu thứ ba, gọi là Lémurie của giống dân
thứ ba Lê‐mu‐riêng (Lémurien). Châu thứ nhì cũng
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dính liền với châu thứ ba. Nhiều thế kỷ đã qua, châu
khổng lồ ấy bị cắt ra từ mảnh và làm thành nhiều cù
lao to lớn, mỗi cù lao lớn, bằng một đại lục bây giờ.
Mấy cù lao đó trải qua nhiều tang thuơng, biến
đổi: Xứ Norvège bị chìm mất, rốt lại bảy trăm ngàn
năm, trước chỉ tằng xưa nhứt của đệ tam kỷ (période
Eocène du Tertiaire) châu Lémurien bị những trận địa
chấn do hỏa diệm sơn gây ra nhận chìm xuống biển,
chỉ còn lại mấy cái cù lao là Australie, Madagascar; cù
lao Pâques ban đầu bị chôn, sau nổi lên lại.
Châu thứ ba bị lửa tiêu diệt. Người Lémurien
(giống dân thứ ba) bị thiêu và bị chết ngộp.
Từ khi nhánh thứ tư của giống dân chánh thứ
ba sanh ra, thì khí hậu bỗng nhiên biến đổi lạ thường:
cốt trái đất nghiêng triềng. Ở bắc cực khí hậu nóng nực
lại đổi ra lạnh lẽo vô cùng. Những nhánh nhóc của
giống dân chánh thứ hai còn sót lại và nhánh thứ nhứt,
thứ nhì của giống dân chánh thứ ba đều chết sạch. Cây
cối, thú cầm và loài người hình thù to lớn xưa kia lại
trở nên bé nhỏ.
Các nhà tự nhiên học đều nói rằng: «Trong thời
đại Trung Tân Thế (Période Miocène) đảo Groenland
và Spitzberg (vốn là di tích của châu thứ nhì) đều
hưởng một khí hậu gần giống như ôn đới. Tại
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Groenland thuộc về 70° bắc vĩ tuyết, thì dẫy đầy
những cây: If, Erythroxyle, Séquoia, hêtre, chêne noyer,
Magnolia và Zamia.
Xem qua giống dân phụ và giống dân chánh
thứ ba: giống dân nầy là tổ tiên của giống da đen bây
giờ. Giống Mọi Bích Mê (Pydmée) ở Phi Châu hiện
thời là nhánh nhóc của giống thứ ba còn sót lại. Sự
sanh sản của giống dân thứ ba nầy chia ra ba thời kỳ.
Thời kỳ thứ nhất: Sự sanh hóa cũng bằng
cách nổi những cục u, lần lần trở nên tròn, như trứng
gà. Nhánh thứ nhứt sanh ra, có hai bộ sinh dục. Nhánh
thứ nhì giống hình người nhưng lưỡng tính. Đầu hình
bầu dục, trên chót lại có một con mắt.
Thời kỳ thứ nhì: Nhánh thứ ba lưỡng tính từ
trong trứng. Đứa nhỏ cũng như gà con, khảy mỏ rồi ra
ngoài đi và chạy được. Lần lần một trong hai bộ phận
âm hay dương lớn hơn. Giống dân thứ ba có xác thân
to lớn hơn người bấy giờ rất nhiều. Nhãn quan họ mở.
Ban đầu chỉ có một mắt tại chính giữa trán, (con mắt
nầy sẽ rút vào đầu thành một tuyến hạch gọi là hạch
tùng quả tuyến (glande pinéale). Bên huyền học gọi con
mắt thứ ba). Sau họ có thêm hai con mắt nữa. Nhưng họ ít dùng
đến hai con mắt sau nầy cho tới giống dân chánh thứ tư ra đời.
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Con mắt thứ ba liên lạc với Chơn Thần, nên có mãnh lực
nhiều hơn hai con kia, hoặc nói khác hơn: chúng nó có khả năng
truyền sự rung động cõi trần đến Chơn Thần dễ dàng. Nhưng
trước sự phát triển của vật chất, Chơn Thần phải tạm thời rút lui.
Rồi hai thị giác yếu đuối kia mà ta gọi là «đôi mắt» mở mang lần
lần. Chúng nó là trở lực cho sự thấy của Chơn Thần, nhưng có tài
miêu tả rõ rệt những vật hữu hình hơn là con mắt thứ ba.
Con mắt thứ ba chỉ đưa đến cho tâm linh những thấy biết
một cách tổng quát, không từ chi tiết rõ rệt như hai mắt kia. Con
mắt thứ ba của con người mất đi là để mở mang thần nhãn mai
sau. Con người lần tiến sang «cái thấy của huyền học» tạm gọi
thần nhãn.
Tuy con mắt thứ ba đã mất, nhưng giống dân thứ ba vẫn
còn tánh linh. Giống dân chánh thứ nhứt và thứ nhì bày tỏ vui
mừng, đau đớn, thương yêu, giận hờn bằng nhiều tiếng, nhiều
lời. Giống dân thứ ba lại nói tiếng độc âm. Người Tàu hiện giờ
nói tiếng độc âm và họ chánh gốc là giống dân chánh thứ

ba (Lémuriens).
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CHƯƠNG 18

NHÁNH THỨ TƯ CỦA GIỐNG DÂN
CHÁNH THỨ BA

Nhánh thứ tư của giống dân thứ ba cũng từ
trứng sanh ra; nhưng thoạt tiên sanh ra, phân biệt nam
nữ liền. Từ ngày phân nam nữ đến nay đã được 6 triệu
rưởi năm. Khi nhánh thứ tư sắp tàn, đứa nhỏ trong
trứng nở ra rất yếu đuối, đi đứng không được.
Dường như vài thế kỷ trước khi phân biệt nam
nữ có nhiều vị Thần nguyệt tinh (Barishads) xuống
chiếm các thể đẹp của con người bấy giờ đặng kiến
thiết cõi hồng trần. Những vị ở trong trứng sanh ra sau
nầy (les derniers Nés de l’œuf) rất tiến hóa. Chắc chắn
họ ở bầu A và B của dãy nguyệt tinh xuống đầu thai
tại địa cầu. Phần đông có chơn thân (corps causal) toàn
vẹn. Mấy người ở dãy nguyệt tinh đến, có chơn thân
đầy đủ, có năm nhóm đầu thai qua địa cầu trong năm
thời kỳ khác nhau.
Thời kỳ thứ nhứt – Linh hồn ở bầu G, F và E
của dãy nguyệt tinh đa số ở bầu G, là những linh hồn ít
tiến hóa nhất của 3 nhóm, sang qua.
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Thời kỳ thứ nhì – Phần đông ở bầu G xuống;
một số ít tiến hóa ở bầu F và một số toàn dã man ở bầu
E.
Thời kỳ thứ ba – Những linh hồn tiến hóa ở
bầu G, vài linh hồn tiến vừa vừa ở bầu F, và vài linh
hồn tiến hóa thật cao của bầu E.
Thời kỳ thứ tư – Những linh hồn tiến hóa cao
ở bầu F, và tất cả linh hồn ở bầu E, chỉ trừ các linh hồn
thật tiến hóa không đến mà thôi.
Thời kỳ thứ năm – Những linh hồn tiến hóa
cao ở bầu E, vài linh hồn ở bầu D (tức là nguyệt tinh)
của dãy nguyệt tinh.
Chúng ta đã nói ở trước: có một số ít Thần
nguyệt tinh (Barishads) xuống đầu thai tại địa cầu để
giáo hóa dân chúng; người ta gọi các Ngài là Thần bán
nam, bán nữ. Da các Ngài đỏ, ửng vàng, bóng ngời, và
xinh đẹp không thể tả. Thân hình các Ngài rất oai vệ.
Oai vệ càng tăng nhờ bởi con mắt chính giữa trán long
lanh, sáng rỡ như ngọn đèn. Có thể sánh các Ngài với
đồng loại như người khôn với kẻ dốt, với tướng mạo
oai phong, thân hình to lớn và đều đặn, tỏ lộ cái bản
chất đầy uy lực. Những thường nhân quanh các Ngài
xem ra trơ tráo, đôi mắt lờ mờ, mũi xẹp, càm to bạnh ra
trước, trông rất dị hình.
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Thú vật như: bò, heo, ngựa, nai v.v… to lớn hơn
thú vật ngày nay rất nhiều.
Người ta lầm tưởng tất cả các giống dân ban
đầu, dã man, về sau mới lần lần văn minh tiến bộ.
Nhưng sự thật mỗi giống dân mới sanh luôn luôn
được một số linh hồn tiến hóa có sứ mạng dạy dỗ, mở
mang trí hóa dân chúng về đủ mặt. Giống dân phụ
thứ tư của giống dân chánh thứ ba, nhờ sự chỉ huy của
các vị Tiên Thánh ra đời làm vua, nên xây dựng nhiều
thành trì rộng lớn, cất được đạo viện Shaviballah hùng
vĩ, lấy tên là Thiên Cung. Những di tích ấy người ta gọi
là của giống Si‐lốp (Cyclopes) hiện nay hãy còn, để
chứng tỏ sự đại hùng, đại lực và sự khôn ngoan của
người thuở xưa ấy. Họ dùng những tấm đá khổng lồ
xây đường, mà tới đời nay chưa có vị kỷ sư nào tìm
cách lay chuyển nổi. Hiện giờ còn những tấm đá lớn,
động tới thì lúc lắc mãi, người ta gọi là Pierres
Branlantes. Đó là một vấn đề mà khoa học tân tiến
chưa giải nổi. Có người cho rằng: những tấm đá ấy là
những phương tiện truyền thông giữa hai cõi: trần và
tiên của giống dân thứ ba. Tấm đá lắc mấy lần là có
một dấu hiệu gì!
Cách đây 10 hay 12 triệu năm, sự phân chia nam
nữ đã rõ ràng. Các vị Thần nguyệt tinh hoạt động để
xoay chiều nhân loại hướng về tinh thần. Các Ngài chỉ
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có 7 vị, chia làm 7 khu vực. Mỗi khu vực có mỗi sự
giáo hóa khác nhau, tùy theo bản tánh đặc biệt của
Thần mà ta gọi là «Cung». Bấy giờ dân chúng sanh ra
rất nhiều và rải rác khắp nơi.
Có năm hạng người đổ xô nhau đầu thai tại địa
cầu là:
1) Linh hồn vừa thoát kiếp thú.
2) Linh hồn có Chơn Thần bằng lằn gạch và đã
đầu thai rồi trên địa cầu một thời gian.
3) Linh hồn ở bầu hỏa tinh.
4) Linh hồn tiến hóa ở cõi niết bàn giữa hai dãy
hành tinh.
5) Linh hồn có Chơn Thần toàn vẹn ở bầu G, F và
E của dãy nguyệt tinh đến.
Những hình thể của các Thần nguyệt tinh khá
tốt đẹp, làm bằng chất dĩ thái, nên dễ uốn nắn. Nhân
đó dễ đổi thành xấu. Bởi vậy những sinh linh sanh sau
các Thần nguyệt tinh, thì hình vóc xấu hơn cha mẹ
nhiều. Khi các hình thể nầy được uốn sửa với thời
gian, thì các Thần nguyệt tinh mới đưa «ba nhóm» linh
hồn của bầu A, B và C ở dãy nguyệt tinh đến chiếm.
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Ba nhóm ấy là:
1) Hơn hai triệu linh hồn màu cam ở bầu A.
2) Gần ba triệu linh hồn màu vàng ở bầu B.
3) Hơn ba triệu linh hồn màu hường ở bầu C.
Tất cả lối 9 triệu. Các Thần nguyệt tinh mới đưa
những linh hồn ấy đầu thai khắp địa cầu. Lại có một
điều lạ nầy là: «Một phần ba linh hồn không đi đầu
thai, còn hai phần ba lại vâng lời nhập thế». Chính
nhóm linh hồn màu vàng cam không tuân mạng lịnh,
không phải vì hung dữ, mà vì kiêu căng, chê các thể
xác xấu xa. Nhưng nhóm linh hồn màu vàng và
hường lại dễ khiến, chịu đầu thai và sửa lần lần hình
dạng trở nên tốt đẹp hơn. Khi hình dạng trở nên khá
đẹp rồi, thì nhánh thứ tư của giống dân thứ ba
(Lémurien) mới xuất hiện. Từ đây hình người mới
bắt đầu giống người.
Còn những linh hồn màu cam, vì nghịch thiên
mạng, nên phải chịu quả báo; rốt cuộc một ngày kia bị
bắt buộc đầu thai lại, lấy hình thể còn thô kịch hơn
trước, vì trong lúc sau nầy, các vị Thần nguyệt tinh bận
việc khác, không có thì giờ lo cho chúng nó. Nhân đó
mà chúng nó thành ra giống dân lạc hậu, xảo trá, xấu
xa, và phải trải qua nhiều cuộc thử lòng đau đớn.
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Chúng nó luôn luôn bất trị, nên thường chiến đấu với nhau;
chúng nó phải gặp nghiệp báo nặng nề, mới trở thành người
lương thiện. Một vài người trong nhóm, tiến hóa hơn, được cử
lên làm chúa tể với tấm lòng chai cứng như đá, lạnh như đồng.
Họ thuộc về tả đạo bàng môn hay hắc thần (ta sẽ nói rõ về sau).
Hiện nay có một vài người đầu thai làm người da đỏ tại miền bắc
Mỹ châu. Nét mặt họ thanh đẹp, nhưng phẳng lì như đá. Họ
hung hăng, thích tự do, ưa chia rẽ, hay giận hờn, ham thay đổi.
Họ còn lẫn lộn với nhân loại ngày nay; nhưng luật trời sẽ không
tha họ và ngày kia họ sẽ bị tiêu diệt.
Những kẻ nào thiếu lòng nhân ái, luôn luôn làm giặc đấu
tranh, không ngừng tìm phương chống báng, rốt cuộc, cũng phải
tuân thiên mạng, sau khi thọ lãnh bài học khổ đau!

VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI * QUYỂN I

156

21

CHƯƠNG 19

NHÁNH THỨ NĂM, THỨ SÁU VÀ
THỨ BẢY CỦA GIỐNG DÂN CHÁNH
THỨ BA

Nhánh thứ 5

Những vị Thần nguyệt tinh của bầu A, B và C ở
dãy nguyệt tinh mới đầu thai xuống địa cầu để giúp
đức Bàn Cổ lập ra giống dân phụ thứ năm, thứ sáu và
thứ bảy (của giống dân chánh thứ ba là Lémurien). Các
vị Thần nguyệt tinh thường đầu thai làm vua chúa, và
đã được điểm đạo (nghĩa là được Thiên Đoàn chứng
giám mặt đạo đức). Các vị minh vương nầy thường có
quần thần chánh trực, dạy dỗ dân đi vào đường nghệ
thuật và văn minh. Các Ngài giúp dân chúng, cất đền
lầu, phố xá để tạo ra nhiều đô thị ‐ Có đô thị lớn hiện
giờ còn để dấu là đô thị Madagascar, cùng nhiều đô thị
khác nữa đều cất theo kiểu Si‐lớp, nghĩa là có tính cách
hùng vĩ phi thường. Với thời gian hình thể dân
Lémurien thay đổi nhiều. Con mắt thứ ba ở chính giữa
đỉnh đầu không hoạt động nữa, nên mất dấu rút vào
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trong đầu (con cháu họ sanh ra không còn có mắt ấy).
Hai con mắt ở hai bên đầu trước kia không hoạt động,
nhưng nay lại phát triển.
Họ tập nhiều con thú to lớn dị kỳ làm thú vật
nhà. Họ ăn thịt, bất cứ là thịt con gì, cho đến đỗi thịt
người, họ cũng không từ. Họ thích nhứt là những thú
vật giống như con trùng, con ốc hương, chúng lớn hơn
ngày nay nhiều. Đầu của họ hình bầu dục, trên chót là
con mắt thứ ba, hai bên là hai con mắt nhỏ. Họ không
có trán, nơi đây nổi lên một cục thịt. Da họ đen sậm.
Thân mình cao lớn cực kỳ từ 3 thước 65 tới 4 thước 57.
Càm họ to và dài, mặt bằng thán, mắt nhỏ, rất sáng,
nhưng dang ra xa hai bên đầu. Nhân đó họ trông bên
tả và hữu dễ dàng. Con mắt thứ ba giúp họ thấy phía
sau. Chân họ như có nhánh phía sau gót, nên họ đi lui
cũng dễ như khi đi tới. Họ mặc một tấm da có vảy,
giống như da con tây (ngày nay người ta đào đất thấy
dấu vết).
Quanh đầu, vấn một miếng da; để treo lòng
thòng những hột cây rừng bóng ngời màu đỏ, xanh,
vàng, tím v.v… Tay trái, họ cầm cây gậy cao tới đầu và
nhọn, để hộ thân hay chiến đấu. Tay mặt, họ cầm một
cuộn dây (thứ dây leo ở trong rừng) cột một con thú –
loại bò sát to lớn và dị kỳ. Họ tập chúng đi săn để săn
thịt.
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Nhánh thứ 6
Người thuộc về nhánh thứ sáu của giống dân chánh thứ
ba được đặc sắc nhờ màu da. Họ không đen như người nhánh
thứ năm, mà lại xanh dợt. Đầu họ cũng còn hình bầu dục, trán họ
trợt lớt.
Trong lúc nhánh thứ sáu ra đời, thì có nhiều bậc cao đồ
cõi trên đầu thai xuống cõi trần, để giúp đức Bàn Cổ lập ra giống
dân chánh thứ tư.

Nhánh thứ 7
Da người nhánh thứ bảy của giống dân chánh thứ ba
không xanh dợt nữa, mà lại đổi ra xám; rồi từ xám đổi ra màu
trắng chì. Mặt họ dài có lẽ giống với những hình tượng của họ
dựng tại cù lao Pâques. Ban đầu, chót mũi nằm phần trên mặt.
Khi nhánh thứ bảy gần tàn, thì chót mũi nằm phần dưới mặt như
nhân loại bây giờ. Trán luôn luôn giống hình khúc thịt dồi, về
sau, họ cao hơn một chút.
Nhánh thứ bảy càng tiến hóa, thì vóc hình càng bé nhỏ,
tựa như người da đỏ ngày nay.
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CHƯƠNG 20

Giống dân chánh thứ tư là tổ tiên giống da vàng
và da đỏ bây giờ. Giống nầy mới thật giống hình
người. Lịch sử của xứ Atlantide chia làm bốn đoạn
có vẽ ra bằng bốn bản đồ sau đây: (rút trong quyển
«L’Histoire de l’Atlantide – W. S. Elliot).
1) Bản đồ thứ nhứt: Châu Atlantide trên một triệu
(1.000.000) năm (Bản đồ số 29)
2) Bản đồ thứ nhì: Châu Atlantide hồi tám trăm
ngàn (800.000) năm. (Bản đồ số 30)
3) Bản đồ thứ ba: Châu Atlantide hồi hai trăm
ngàn (200.000) năm. (Bản đồ số 31)
4) Bản đồ thứ tư: Châu Atlantide trước trận đại
hồng thủy năm 9564 trước Chúa Giáng Sanh. (Bản đồ
số 32)
Trong quyển Troano – dường như đã ra đời
được 3.500 năm rồi, người ta tả trận đại hồng thủy như
vầy: ‘’Năm «Kan» thứ 6, ngày II «Muluk, của tháng
«Zac» trái đất bỗng nhiên rung động dữ dội và liên
tiếp như vậy trong ba ngày. Xứ «Mu» là xứ của đồi đất
sét, bị hại trước hết: sau khi rung rinh dữ dội hai lần, nó
lặng chìm giữa đêm tối trong biển lửa và chôn luôn 64
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triệu sinh linh! Sự này xảy ra 8.060 năm trước khi ra
quyển sách (l’Histoire de l’Atlantide W. Scott ‐ Elliot
33).
Châu Atlantide đã trải qua biến thiên bốn lần
trọng đại theo hình vẽ bốn bản đồ (số 1, 2, 3, 4). Trước
biến thiên, các vì vua đạo đức, các nhà sư điểm đạo,
đều được biết trước kể luôn cả chúng dân trong châu.

CÁC HÌNH –NGUỒN TỪ INTERNET‐( EDUCATED)

VŨ TRỤ VÀ CON NGƯỜI * QUYỂN I

161

CHÂU ATLANTIS
CÁC HÌNH –NGUỒN TỪ INTERNET‐( EDUCATED)
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Bản đồ số 29Úc Châu.
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CHƯƠNG 21

BA NHÁNH ĐẦU CỦA GIỐNG DÂN
CHÁNH THỨ TƯ

1. – Nhánh thứ nhứt
Là giống Rmoahal (Moa‐An). Sau khi đức Ngọc
Đế Sanat‐Koumâra, vị cầm đầu Thiên Đoàn, đến địa
cầu, Ngài liền lo tạo ra giống dân chánh thứ tư. Bởi
vậy, đức Bàn Cổ mới chọn trong nhánh thứ tư của
giống dân chánh thứ ba những xác thân nhỏ, đẹp, để
làm cơ thể cho các linh hồn tiến hóa đến đầu thai. Công
việc của Ngài lúc ban sơ rất khó khăn, vì phải chọn kẻ
làm cha, mẹ tốt sanh ra giống dân tốt. Đức Bàn Cổ và
các vị đệ tử Ngài cũng xuống thế đầu thai trong các gia
đình đạo đức, hầu sửa chữa giống nòi cho thanh nhã
hơn. Nhiều vị được điểm đạo cùng các đệ tử đến đầu
thai làm giống dân của nhánh thứ sáu Lê‐mu‐ri (là
giống dân chánh thứ ba). Nhờ đó, mà xác thân của
nhánh nầy tốt đẹp nhiều.
Rốt lại, đức Bàn Cổ xuống đầu thai làm dân của
nhánh thứ bảy Lê‐mu‐ri, màu da trắng xanh. Ban đầu
chỉ những vị được điểm đạo cùng các đệ tử mới được
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phép đầu thai để chiếm những xác thân tốt đẹp ấy.
Lần lần các linh hồn tiến hóa khác, mới đến sau, tạo
thành một giống dân mới. Đức Bàn Cổ mới đổi màu
da của dân chúng Ngài; từ màu trắng xanh đến hồng
và đỏ, rồi rốt lại, pha thành trắng nhạt. Đó là nhánh
thứ nhứt của giống dân chánh thứ tư Moa‐An
(Rmoahal).
Đức Bàn Cổ tốn 1 triệu năm mới tạo được một
giống dân mới. Ngài để ra biết bao công phu, cực
nhọc! Khi một giống dân mới sanh, Ngài và các đệ tử
liền đầu thai làm người của giống dân ấy. Nhân đó
người ta nói Ngài là tổ tiên của mỗi giống dân. Đức
Bàn Cổ của giống dân chánh thứ tư là đức Chơn Tiên
ở bầu kim tinh (Vénus) qua.
Theo lệ thường, thì giống dân chánh thứ tư sanh
ra phải do nhánh thứ tư của giống dân chánh thứ ba,
còn giống dân chánh thứ năm sanh ra phải do nhánh
thứ năm của giống dân chánh thứ tư và giống dân
chánh thứ sáu, sanh ra phải do nhánh thứ sáu của
giống dân chánh thứ năm. Bản đồ sau đây sẽ chỉ rõ:

I Giống dân chánh thứ 1: bằng chất dĩ thái.
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7 Nhánh: 1 2 3 4 5 6 7

sanh

II Giống dân chánh thứ 2: ở bắc cực.
7 Nhánh: 1 2 3 4 5 6 7

sanh

III Giống dân chánh thứ 3: Lê‐mu‐ri‐den.
7 Nhánh: 1 2 3 4 5 6 7

sanh

IV Giống dân chánh thứ 4: Ắt‐lang.
7 Nhánh: 1 2 3 4 5 6 7

sanh

V Giống dân chánh thứ 5: A‐ri‐den.
7 Nhánh: 1 2 3 4 5 6 7
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sanh

VI Giống dân chánh thứ 6.

7 Nhánh: 1 2 3 4 5 6 7

sanh

VII Giống dân chánh thứ 7.
7 Nhánh:

1 2 3 4 5 6 7

Nhánh thứ I của giống dân chánh thứ tư
(Rmoahal) đã sanh ra được 4 hay 5 triệu năm. Buổi
đầu, một phần lớn giống dân thứ ba choán nhiều châu,
và dân Ắt‐lang (giống dân chánh thứ tư) mới sanh ra
rất ít, và ở 7 độ bắc vĩ tuyến và 5 độ tây kinh tuyến,
trong một xứ nóng nực và ướt át, có nhiều thú vật
(trước cuộc đại hồng thủy) to lớn phi thường; chúng
sống ở trong rừng, sình lầy và núp dưới sậy của ao,
đầm.
Màu da của nhánh Rmoahal sậm. Người cao
hơn ba thước, nhưng về sau thấp lần. Rốt lại là dân cư
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di trú nơi miền nam của châu Atlantide. Tại đây, họ
phải chống cự với nhánh Lê‐mu‐ri thứ 6 và thứ 7. Đã 1
triệu năm rồi, màu da của họ bớt sậm và có thể nói là
gần như trắng.
Dân sự ở miền bắc, nhưng thỉnh thoảng bị
những núi đá đưa lần họ xuống miền nam. Dân
Rmoahal là giống dân mới, không biết làm thế nào mà
cai trị, nên bề tiến hóa thua hai nhánh thứ 6 và thứ 7
của giống Lê‐mu‐ri là (giống dân chánh thứ ba). Họ
nhờ đức Bàn Cổ, các vị môn đồ của Ngài và các đấng
Chơn Tiên chỉ huy (các vị nầy xuống trần đầu thai). Họ
mở phần tâm linh, nên chịu thờ một tôn giáo (với một
triết lý không cao siêu mấy). Về sau, tôn giáo nầy biến
thành việc thờ phụng ông bà.
Mỹ thuật và khoa học của người Rmoahal rất
thô kịch.
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2. Nhánh thứ nhì
Là giống dân Tlavatli (La‐hoát‐li). Nhánh nầy
sanh ra tại cù lao dựa bờ biển miền tây của châu
Atlantide. Nơi đây họ đi ra khỏi châu và hướng lần về
bờ biển miền bắc, đối chiếu với Groenland.
Nhánh Tlavatli (La‐vát‐li) có màu da đỏ bầm,
thân mình mạnh mẽ và bền dẻo, nhưng không to lớn
bằng người Rmoahal bị đuổi dồn về miền nam. Dân
chúng ngụ tại miền núi nhiều nhứt. Họ choán một chỗ
mà ngày ngay là cù lao Poséidonis. Họ đề cử các vị thủ
lãnh trong nước hay các nhà vua bằng cách tung hô, vì
các người nầy mạnh nhứt, hoặc anh hùng nhứt, trong
các cuộc chiến tranh. Từ đây xứ họ mở rộng ra và chỉ
có một vị vua cầm đầu mà thôi. Nhiều tốp người di trú
khắp nơi, và tạo ra giống dân lai, ngụ tại các cù lao
miền bắc. Về sau những cù lao ấy lại là thành phần của
Mỹ châu. Họ còn đi xuống miền nam mà ngày nay ta
gọi là Rio‐de‐Janiéro. Một tốp người đi xuống miền
đông của cù lao Scandinave, còn một tốp khác lại đến
tận Ấn Độ, phối hợp với người Lê‐mu‐ri, tạo ra giống
dân Dravidienne (dra‐vi‐den) (xin xem các bản đồ).
Người Tlavatli kính trọng cổ phong và thờ
phượng đức Bàn Cổ. Các vị giáo chủ của họ dạy họ
quay về một một Đấng thiêng liêng cao nhứt; mặt trời
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tượng trưng Ngài. Nhân đó, họ mới bày ra thờ mặt
trời, họ dùng những ngọn núi để làm bàn thờ. Họ đục
nguyên một tảng núi để làm đền thờ và cũng để làm
thiên văn đài nữa.
Người Tlavatli biết mỹ thuật và khoa học một
cách thô sơ.
3. Nhánh thứ ba.
Là giống Toltèque (Tôn‐Téc). Họ sanh ra gần bờ
biển miền bắc của châu Atlantide vào 30 độ bắc vĩ. Về
sau họ tràn lan khắp châu, và hoàng đế của họ là bá
chủ của thế giới.
Trong 7 nhánh của giống dân thứ tư, thì chỉ có
nhánh thứ ba là nhánh đáng chú ý hơn hết.
Hình thù vạm vỡ, cao lối 2 thước rưỡi là nhiều.
Người Tôn‐Téc về sau cũng có vóc vạc nhỏ như người
hiện giờ. Nét mặt họ đều đặn hơn người hai nhánh
trước, họ hơi giống người Hy Lạp thời xưa. Da thịt
cứng rắn hơn đá. Nếu lấy một miếng sắt đập vào mình
họ, thì sắt sẽ cong ngay hay gãy lìa; gươm dao của ta
dùng bây giờ chém họ không phủng. Lại còn một điều đặc biệt
nữa là mấy vết thương mau kéo da non và chóng lành. Nhờ Tiên
Thánh dạy dỗ nên người Tôn‐Téc thật rất văn minh, thế kỷ hai
mươi nầy chưa ai sánh kịp! Khoa học, văn chương, mỹ thuật tiến
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lạ thường. Thuở đó người ta biết dùng phi thuyền (aéronef), đạo
đức gọi là Vimâna tung mây, lướt gió. Họ không dùng dầu xăng,
song dùng một sức mạnh gọi là Vrill, lấy ở trong tinh khí. Họ
cũng tấn công nhau bằng phi thuyền. Họ gây ra nhiều cuộc chiến
tranh dữ dội. Khi ra trận, họ ngồi phi thuyền, rồi trút hơi độc trên
đầu kẻ nghịch làm cho cả ngàn quân lính chết ngộp và kinh tâm,
tán đởm, hoặc họ cho bom nổ, văng tứ phía gây chết chóc khủng
khiếp!
Họ biết chế một thứ nước sơn, sơn vỏ cây trở nên dẻo
như da thuộc. Họ không cần đào mỏ tìm vàng như ngày nay, họ
dùng khoa luyện kim tinh thần (Alchimie) biến đổi kim loại khác
ra vàng. Họ không quý trọng vàng. Họ dùng vàng để làm cột
hay làm vật trang trí trong nhà v.v… Họ dùng khoa học để mở
mang nghề canh nông và chăn nuôi. Họ biết lợi dụng màu sắc
giúp cây cối và thú vật tăng trưởng, hoặc trị dứt các bịnh do vi
trùng. Ban đầu, công phu của họ rất tốt đẹp, nhưng về sau các vị
đạo sĩ ỷ mình tài phép tắc cao thâm, nên đuổi các vị đệ tử chánh
đạo, rồi tự cầm quyền trị dân. Họ dùng huyền thuật làm những
chuyện trái nghịch lòng trời, nên bị một trận đại hồng thủy quét
sạch nền văn minh của họ, tức là của giống dân Tôn‐Téc.
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NHỮNG CUỘC ĐẠI HỒNG THỦY

Hai triệu năm trước Chúa Giáng Sinh, một trận
địa chấn chia châu Atlantide ra hai đảo lớn: Đảo Routa,
phía bắc và đảo Daitya phía nam, liền nhau bởi một eo
đất. Trong cuộc đại hồng thủy nầy, các vị đạo sĩ đều
chết sạch. Nhưng tái sinh lại, họ còn dùng tà thuật hãm
hại lương dân, nghịch lòng trời. Họ có phép thần
thông, biến hóa, hô phong, hoán võ. Họ biết làm cho
thú nói tiếng người để giữ nhà và báo tin. Họ niệm
thần chú, kẻ thù hóa ra thú.
Trong 100.000 năm sau khi châu Atlantide chia
hai, dân sự sống trong cảnh phồn thịnh văn minh, cực
điểm. Kinh đô là «Kim Môn thành» (ville aux Portes
d’or). Nhưng rủi thay! Trên đảo Routa lại nảy sanh
nhóm đạo sĩ nhiều thế lực hùng cường. Trong lúc
Corana Bạch Hoàng Đế bên chánh đạo trị vì với Mars
là tướng soái cùng vợ là Héraklès, thì Oduarpa tả đạo
chỉ huy một nhóm nửa thú, nửa người. Họ cầm khí
giới đến xâm chiếm xứ của Bạch Hoàng Đế Corana.
Oduarpa dùng tà thuật kéo dài sự sống của những
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linh hồn thấp kém tại cõi trung giới. Oduarpa tạo ra
một số người nửa âm, nửa dương khí giới đâm không
thủng. Lúc xáp chiến, đạo sĩ hóa ra một đạo binh thú
hai chân, từ dưới đất chun lên mình đầy lông lá, tay
dài, chân có móng nhọn, đầu nửa thú, nửa người làm
cho binh sĩ của Bạch Hoàng Đế hoảng sợ ngã chết
sạch! Đạo sĩ nghinh ngang thắng trận. Dân tình phải
chịu ách hung tàn không thể tả! Oduarpa dùng huyền
thuật thấp gom những hình tư tưởng và tính dục cõi
trung giới tạo ra một đội binh thú vật. Khi ra trận, đạo
binh ấy cào cấu kẻ nghịch tới chết, đoạn chúng ăn ngay
xác chết.
Trong trận huyết chiến cuối cùng ở «Kim Môn
thành», Bạch Hoàng Đế thua chạy. Mars bị Oduarpa
giết, còn Héraklès bị bắt cho thú dữ phân thây.
Oduarpa tức vị hoàng đế «Kim Môn thành».
Nhưng đức Bàn Cổ Vaivasvata đem đại binh đến
đánh thắng. Ngài làm cho đội binh thú vật tan mất,
Oduarpa bị Ngài giết.
Bạch Hoàng Đế trở lại trị vì «Kim Môn thành».
Nhưng Oduarpa đầu thai lại, tàn ác cứ mãi tái diễn.
Họ ỷ tài, cậy phép, bất kể luật trời trong 50.000 năm,
không hối cải.
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Đức Ngọc Đế mới nhứt định trừ họ lần nữa.
Ngài ra lịnh cho các đệ tử và các vương hầu bỏ châu
Atlantide đi qua miền bắc và miền đông. Khi tất cả
người hiền lành, chơn chánh đi rồi, thì hai ngày sau,
lúc nửa đêm, nước triều dâng lên cuồn cuộn, ngập cả
thành thị, đồng ruộng, mưa to, gió lớn, cây cối trốc gốc
ngả nghiêng. Sóng bủa cao như núi, đất rung chuyển
nứt ra từng mảnh, nhà cửa sụp đổ, lửa cháy rực trời.
Núi non tung trời rơi xuống nổ tan muôn mảnh! Tiếng
người hốt hoảng khóc than, tiếng thú kêu la thảm thiết,
pha lẫn với tiếng sấm nổ vang trời.
Lúc ấy bọn đạo sĩ bị phép mầu chánh đạo
không chống cự nổi, đành bó tay chịu chết sạch. Than
ôi! Cả mấy chục triệu sanh linh cậy quyền, ỷ thế của
hắc đạo đều bị chôn thân trong nước lửa. Tuy thế còn
vài tinh chất nhân tạo, trốn thoát sống tới ngày nay:
Như hắc thần Kali bên Ấn Độ là một.
Trận đại hồng thủy nầy xảy ra năm 75.025 trước
Chúa Giáng Sinh. Nó tẩy uế địa cầu khiến cho những
người ham luyện huyền thuật thấp không lo trau giồi
đức hạnh phải thọ một bài học đắng cay. Ngày nay,
những bọn tả đạo, bị trận đại hồng thủy, cất đầu lên
không nổi. Nhưng họ cũng còn tìm thế khuấy rối bên
chánh đạo, làm ngưng trệ công việc của các bậc Thánh
triết dưới trần, làm cản trở bước tiến hóa của nhân loại.
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Kết quả, sau trận đại hồng thủy, hai đảo Routa
và Daitya chìm xuống biển, còn để lại di tích là cù lao
Poséidonis hay Poséidon.
Nhưng năm 9.564 trước Chúa Giáng Sinh cù lao
Poséidonis lại bị trận đại hồng thủy nhận chìm xuống
đáy biển đại tây dương bây giờ.

Poséidonis s'étendait au milieu de l'Atlantique.
CÁC HÌNH –NGUỒN TỪ INTERNET‐( EDUCATED)
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NỀN VĂN MINH CỦA PÉROU17 CỔ THỜI HAY LÀ
TÀNG TÍCH CỦA DÂN TOLTÈQUES (TÔN‐TÉC)
(12.000 năm trước Chúa Giáng Sinh)

17

Pérou (Pé‐ru) ở về miền nam Mỹ dài theo bờ
biển, có nhiều núi cao lối 6.000 thước, nhiều hồ và
cao nguyên. Ngoài ra thảo mộc sung túc. Pérou còn
có nhiều mõ như mõ vàng, bạc, đồng, chì, thủy
ngân, than đá và dầu lửa v.v... Pérou nổi tiếng là
một xứ rất giàu.
Trước khi người Bồ Đào Nha sang chiếm hồi
thế kỷ XVI, Pérou là một nước có nền chánh trị hẳn
hòi, do các người thủ lãnh Incas rất văn minh tiến
hóa. Đến năm 1532, ông Pizarre người Bồ Đào Nha
đổ bộ đến đánh bại. Người Bồ Đào Nha khai mõ và
lập thành phố vĩ đại. Riêng biệt với Bồ Đào Nha
năm 1821, sau cuộc chiến thắng ở Ayacucho, xứ
Pérou năm 1876 lại khởi chiến với Chili. Cuộc
huyết chiến nầy làm cho Pérou mất phần nam dài
theo bờ biển, nhưng về sau năm 1929, một phần tại
Tacna đã trở về Pérou.
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Văn minh của Pérou vào năm 12.000 trước Chúa
Giáng Sinh rất giống với đế quốc Toltèques trong thời
phồn thịnh nhứt.
Trong quyển «L’homme d’où il vient, où il va»
(Con người ở đâu đến và đi đâu) của tác giả C. W.
Leadbeater, nơi trang 155‐216, có viết: Nền chánh trị
lúc bây giờ thuộc quân chủ. Người cầm đầu nước là
đức Bàn Cổ hay là một vị Chơn Tiên, tiến hóa cao
tuyệt, Ngài lo tất cả việc nước. Điều quan trọng của
việc trị nước là: trách nhiệm. Tất cả hoạn nạn trong
nước, tất cả điều không hay xảy ra cho cá nhân (tỷ như
không thể kiếm được việc hợp với tài, hoặc trẻ con
bịnh tật, vì thiếu chăm sóc) cũng gọi là một sỉ nhục của
nhà vua trong việc trị dân cùng triều đình bất tài.
Đế quốc chia thành tỉnh, tỉnh thành quận, quận
thành thôn, (với 100 gia đình), thôn chia làm khóm (với
10 gia đình). Những nhà hữu trách phải làm thế nào
cho kẻ dưới quyền cai trị của mình được hạnh phúc
tiện nghi. Danh dự các Ngài là thế! Chẳng phải luật
nước bắt buộc các Ngài phải có bổn phận ấy, mà chính
là tự tâm các Ngài nảy sanh ra ý nghĩ «anh hùng trị
quốc» làm bổn phận với lương tâm. Kẻ nào không
cao thượng trong nhiệm vụ, bị xem kém văn minh. Bị
người đời xa lánh, vừa thương xót vừa ghê sợ, y như
giáo dân bị trục xuất khỏi giáo hội Thiên Chúa.
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Mọi người trong nước đều có sẵn ý niệm đó,
nên luật nước không cần thiết và cũng không có khám
đường. Mỗi một công dân sống cho đất nước, được
gọi là người dân xứng đáng. Nếu một người xao lảng
bổn phận, thì vị hữu trách phải làm việc thế cho anh:
Mỗi một xao lảng bổn phận sẽ lãnh một hình phạt
chung là: trục xuất ra khỏi nước.
Những quan chức đều được gọi là «Phụ mẫu
chi dân». Các Ngài không cần phải bắt ai tuân luật
nước. Nhưng khi có sự cãi cọ, gây gổ, thì các Ngài là
những quan tòa liêm chánh. Người ta đến gần các
Ngài một cách dễ dàng, vì các Ngài thường đi tuần du
trong địa hạt của các Ngài, tự mình thanh tra dân tình
có đủ về phương tiện vật chất và tinh thần không. Nhờ
những cuộc tuần du nầy, mà các Ngài gần gũi dân
tình. Dân tình xem các Ngài như cha mẹ, cùng nhau
trò chuyện thân mật.
Người ta ghi vào sổ hết sức đúng đắn, những
ngày sanh, tử và hôn phối. Nhờ đó các sổ thống kê rất
xác thực. Mỗi vị thủ lãnh đều ghi trên tấm bảng bằng
cây: tên, họ, nghề nghiệp và hoạt động của mỗi người
dân mà mình có bổn phận chăm lo.
Chẳng những điền thổ đều được coi sóc và
phân phát một cách kỹ lưỡng, mà người ta còn phân
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tích đất đai để biết tánh chất, hầu chăm bón phân đất
được phì nhiêu. Mỗi một quận hay một làng được nhà
nước phân phát cho một số đất tùy theo số dân cư.
Phân nửa huệ lợi, thuộc về nông gia để nuôi gia quyến;
nông gia nào đông con, thì được cấp cho một phần huê
lợi nhiều hơn kẻ ít con; số huê lợi còn dư, thì thuộc về
nhà nước. Nhà nước luôn luôn sẵn sàng mua lúa mì,
dự trữ trong kho, phòng nạn đói hay những tai nạn
khác.
Các nhà sư cất đền thờ tốt đẹp phi thường, trần
gian chưa nơi nào có được. Giáo dục và trí dục hoàn
toàn miễn phí cho tất cả thanh niên trong xứ từ nhỏ tới
21 tuổi sắp lên. Các nhà sư còn lo nuôi dưỡng hoàn
toàn những người đau ốm gọi là «khách quý của mặt
trời». Nếu bịnh nhân là rường cột của gia đình, thì tất
cả gia quyến y trở thành «khách quý của mặt trời» tới
chừng nào hết bịnh mới thôi. Rốt lại, các nhà sư có bổn
phận lo chu toàn phương tiện cho tất cả mọi người, từ
45 tuổi sắp lên cho họ rảnh rang tu hành. Các lãnh tụ
và nhà sư, đều không được hưu trí lúc 45 tuổi, khi bịnh
hoạn mới được nghỉ. Cư dân yêu kính minh triết và
kinh nghiệm của các Ngài, nên yêu cầu giữ các Ngài
lại. Nhân đó mà các Ngài thường làm việc tới chết.
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Nhà nước chú trọng nhất là trồng tỉa, đào mỏ và
khai kinh rạch để lấy tiền nuôi người bịnh hoạn, già cả,
hay mở trường hoặc giúp đỡ các nhà sư.
Cách cai trị ấy đem đến kết quả tốt đẹp phi
thường: không còn thấy nghèo đói. Tội sát nhân
dường không xảy ra bao giờ.
Người ta xem mặt trời như nguồn sống của vạn
vật.
Người Pérou dường như không hiểu rõ luân
hồi, nhưng họ tin chắc rằng: con người là sinh linh bất
tử, và khi thác rồi con người sẽ về với «Thần mặt trời».
Tôn giáo của họ lập nền tảng trên niềm vui, vì
nỗi buồn và sự khổ đều được xem như là dấu hiệu
hung ác và vô ơn. Người ta cho chết là dịp để bày tỏ
vui mừng đầy hạnh phúc, quý kính. Trái lại, tự tử là
điều ghê tởm, một hành động sai quấy và kiêu mạn dễ
sợ. Cho nên thời ấy, tự tử dường như không xảy ra.
Khi làm phận sự mỗi ngày người ta xưng tụng
oai nghi của «Thần mặt trời» và không bao giờ cầu xin
điều chi cho mình. Người ta cúng hoa, quả, để tỏ sự
tôn kính. Người ta dạy dân rằng: ‘’«Thần mặt trời»
giúp họ về tinh thần và vật chất. Cho nên tinh thần và
vật chất luôn hài hòa. Con người cần có một tấm thân
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cường tráng, một tinh thần tốt đẹp, để trở thành một
Thần mặt trời nhỏ, ban rải sức mạnh, sự sống và hạnh
phúc.’’
Nơi trường người ta dạy đọc, viết, toán, để áp
dụng trong đời sống hằng ngày. Nhân đó trẻ con từ 10
hoặc 12 tuổi đều có ý niệm rõ rệt về đời sống cộng
đồng. Trong lòng chúng nó tự nhiên nảy sinh tình
thương đồng loại, và yêu quý thầy.
Buổi học kéo dài, nhưng nhờ học nhiều môn
khác nhau và học xen lẫn giải trí, nên học không biết
mệt. Mỗi học sinh tập nấu ăn, tập phân biệt trái độc,
trái hiền, tập tự tìm vật thực và nơi trú trong rừng, tập
áp dụng những khí cụ của thợ mộc, thợ nề, nhà nông,
tập gióng hướng, xem mặt trời, tập bơi lội, trèo cao,
nhảy xa, nhanh nhẹn.
Người ta dạy chúng nó lấy cỏ làm thuốc cứu
cấp chờ đợi lương y hay lúc rủi ro thình lình. Tất cả
môn học trong trường đều qui vào thực tế; thành thử
những sinh viên đều trở nên khéo léo và giỏi ứng xử.
Họ chỉ nói một thứ tiếng mẹ đẻ, nhưng dùng
đúng chữ, nhờ thực nghiệm hơn là nhờ mẹo luật. Họ
không biết tí gì về đại số học, hình học, hóa học, hay sử
học. Họ chỉ biết địa dư nước nhà và khoa vệ sinh thực
nghiệm mà thôi. Tới 12 tuổi, người ta chọn cho mỗi
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đứa trẻ một nghề nghiệp nhứt định, rồi đem nó đến
trường chuyên khoa phù hợp năng khiếu nó. Nơi đây,
nó học 9 hay 10 năm bằng thực nghiệm hơn bằng giáo
lý.
Đứa trẻ nào muốn dọn mình làm quan chức
trong chánh phủ, thì được trường rèn luyện; nhưng sự
rèn luyện nầy rất nghiêm khắc, bắt buộc phải có nhiều
đức tánh cao thượng, nên ít thí sinh được chọn.
Canh nông, khoa học là ngành hoạt động chánh
trong nước. Người ta cũng tạo nhiều xưởng và nhà
máy, tạo ra máy móc và đồ vật bằng tay.
Trong lãnh vực phát minh, nhà nước trọng
thưởng những sưu tầm, nghiên cứu và sẵn sàng giúp
tài chánh cho tất cả cuộc thí nghiệm. Việc xây cầu cống
được hoàn toàn tốt đẹp như hiện giờ. Những máy móc
của người Pérou, thô kịch hơn và không được đúng
đắn như máy móc ngày nay. Họ thường dùng sức
nước làm cho máy chạy. Họ biết nhiều về thảo mộc
học, nhưng chỉ trên phương diện thực tế. Họ cho khoa
thiên văn là một khoa học thiêng liêng, không phải tà‐
mị. Họ biết hành tinh khác với ngôi sao thể nào, trái
đất tròn và tự xoay tròn (rotation) sanh ra 4 mùa. Họ
cho rằng: những sao chổi là những tay thừa phái của
Tiên Thánh sai đến Thần mặt trời. Họ dùng thần chú
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đoán rất đúng những ngày nhựt thực hay nguyệt thực.
Họ nhìn bóng cây đoán ra giờ ngọ.
Kiến trúc của họ vĩ đại nhưng đơn giản. Cột làm
bằng nguyên miếng đá mài. Cục đá nầy chồng lên
nhau vừa vặn với những trụ cột. Trong kẽ đá họ còn
đổ một chất xi măng, khi khô, cứng hơn đá (giống như
phế tích Đế Thiên, Đế Thích). Nhiều nhà cất bằng chất
đất sét trộn một thứ thuốc, khi khô, cứng như đá.
Vách tường rất dày và cao, giản dị và tiện lợi.
Nhiều nhà cửa gom xung quanh ngôi nhà chánh. Cửa
làm bằng tảng đá chạm có thể kéo lên và hạ xuống
được. Nhưng về sau người ta làm cửa đồng để thế cửa
đá. Nhà cửa rộng thênh thang, chạm trổ khắp cùng, có
gắn nhiều bảng đồng. Nhà cất rất chắc, có thể nói khó
ngã đổ. Nóc nhà thường làm bằng đá hay kim khí. Họ
ít dùng cây, vì cây nhạy lửa.
Thuở ấy người ta cất nhà không xây giàn rạp,
nhưng đắp mô đất cao tới vách tường, khi lợp nóc, trét
xi măng xong, người ta phá mô đất, thành hình cái nhà
vững chắc giống như một khối đá.
Hầu hết nhà cửa đều có một tầng lầu, hay nhiều
tầng cao vòi vọi. Trước nhứt, họ làm một cái nền
vuông lối 300 thước chu vi; rồi xây một tầng, hai tầng,
mỗi tầng lại nhỏ lần lần đến tầng chót chỉ còn vuông
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vức lối 30 thước chu vi. Trên tầng chót hết, người ta để
thờ Thần mặt trời. Nhà ấy giống kim tự tháp Ai Cập.
Người ta đào hầm tầng dưới để chứa lúa hay các loại
hạt, hoặc các vật thực khác. Tất cả nhà cửa, dù nhà
nghèo nhất, vách bên trong cũng đều bọc bằng kim
khí. Vách lầu đài vua chúa hay các đền thờ đều bọc
bằng vàng lá dày 5 ‐ 6 ly.
Muốn giữ bờ cõi, chống xâm lăng, người ta cất
đồn to và chắc; cái nầy liên tiếp cái kia, dưới to, trên
nhỏ. Người ta đục vách tường chứa báu vật và những
vật thực để phòng bị giặc giã.
Đường sá thật nhiều, tráng nhựa và trồng cây
hai bên lề.
Giặc giã ít khi xảy ra. Người chiến sĩ lấy câu tiêu
ngữ nầy làm gốc: «Chớ bao giờ hung ác với địch thủ
của ngươi, vì mai đây anh ấy có thể trở thành bạn thân
của ngươi.»
Dân biết dùng sắt, nhưng không biết cách nấu
sắt và thép. Họ thích nhứt đồng và đồng pha, họ rán
làm cho cứng nhờ trộn với xi măng tốt của họ. Nhờ
chất đồng pha xi măng ấy, họ có một thứ kim khí bén
tốt, y như thép ngày nay vậy. Sắt không thể trộn với xi
măng, nên ít dùng. Họ chạm trổ trên đồng rất khéo.
Nhìn miếng đồng người ta có cảm tưởng đó là một ổ
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nhện, vì những đường nổi rất mỏng mảnh. Muốn chùi
rửa, người ta phải dùng cọng sậy nhỏ, dùng bàn chải
sẽ bị hỏng mất.
Họ làm đồ gốm bằng thứ đất sét trộn chất hóa
học, màu đất trở nên đỏ ánh. Họ cẩn vàng và bạc tinh
xảo vô cùng, đường chỉ mảnh mai, dường thể tay tiên
nhúng vào! Họ trộn đất sét với xi măng hay nhiều chất
khác để làm đồ gốm. Họ có một chất gì trộn với đất,
đất hóa ra trong suốt như thủy tinh có màu sắc, nhưng
không giòn như chai. Họ còn biết làm đồ bằng sành
uốn cong mà không gãy.
Về nghề sơn, vẽ, họ rất tinh xảo; khi vẽ xong, họ
cho lên mặt một lớp dầu để trừ mưa nắng.
Sách vở viết hay khắc trên từng tấm kim khí
mỏng, bề ngang lối 15 phân, bề dài 45 phân ghép lại
nhau, để trong hộp cũng bằng kim khí trắng giống
như bạch kim (platine) chạm trổ rất khéo. Họ không có
máy in; chép sách là một công trình trọng đại như thời
trung cổ.
Văn hóa của họ không được mở mang. Chỉ vài
quyển về luân lý, tôn giáo và thần bí. Cũng có nhiều
tập sách về luận lý, dạy vẽ. Các khoa chuyên môn và
sưu tập sử ký thường nói về cách cái trị của một vì vua,
lúc khó khăn hay thời bình. Người ta không viết
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chuyện tình. Thuở ấy chưa ai làm thi, thơ. Về chuyện
hôn nhân, thanh niên nam nữ dưới 21 tuổi không
được cưới vợ, gả chồng. Phong tục bắt buộc người
thanh niên phải có lý lẽ đúng đắn mới được phép lập
gia đình. Tất cả lễ cưới trong xứ đều cử hành một ngày
trong năm. Sau khi hỏi vài câu, và đọc kinh theo lệ, vị
thủ lãnh phối hiệp đôi tân nhân.
Người ta không ăn thịt thú vật, chỉ dùng khoai
tây, khoai mì, đậu, bắp, gạo và sữa. Đồ ăn chánh của
họ là một thứ bánh bằng bột bắp, trộn với vài chất hóa
học, đem hấp thật lâu, thành một thứ bánh tổ cứng
rắn, ăn với lê‐hoát khác cho đủ chất bổ. Nhân đó,
người ta có thể đem đồ ăn gọn gàng trong nhiều ngày.
Có khi người ta để vanille, hoặc nước cam, nước ổi,
v.v... trong bánh tổ cho có mùi thơm. Muốn ăn người
ta ngậm bánh trong miệng, hoặc là nấu cho mềm với
chất khác. Thứ bánh tổ này người ta làm rất nhiều để
bán cho dân chúng với giá thật rẻ. Nhiều người chỉ ăn
nó chớ không cần những thức ăn khác.
Người Pérou thương thú vật nhà như: chó, mèo
và khỉ có nhiều sắc lông. Họ có giống mèo lông xanh
tươi sáng.
Những người thích chim, nuôi chim nhiều màu,
nhiều loại trong lồng lớn, như trong sở thú. Một số
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phụ nữ sang trọng, giàu có, nuôi chim trong lồng vàng
to. Cả ngày mãi vui dạy chúng mở tình thương và trí.
Kiểu áo bổn xứ không rườm rà, mà đơn giản, có
màu sắc chói, rộng rãi, gió thổi bay phất phơ. Phụ nữ
ưa mặc áo xanh, kiểu giống như áo của đức Mẹ Maria
trong tranh đời trung cổ. Y phục thường làm bằng vải
pha len (laine).
Tính toán người ta dùng bàn toán như người
Tàu. Đời sống thuở ấy tổ chức khéo hơn hiện giờ.
Những người cầm đầu trong nước làm việc hết lòng
và vô tư lợi. Người ta lấy trách nhiệm lên hàng đầu. Ở
đây, chúng ta không nên quên rằng: chúng ta đang
học một nhánh dân trưởng thành, đã tiến cao hơn
trình độ nhân loại hiện giờ còn đang ở vào thời kỳ trẻ
trung.
Một ngày kia, khi thời giờ đến, ta sẽ tiến lên một
bậc cao hơn người At‐lăn‐Tích nữa.

(Xin xem tiếp quyển 2)
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BA MUÏC ÑÍCH CUÛA HOÄI THOÂNG THIEÂN HOÏC:
1. Taïo tình huynh ñeä ñaïi ñoàng, khoâng phaân bieät chuûng
toäc, tín ngöôûng, nam nöõ, giai caáp
2. Khuyeán khích vieäc hoïc hoûi, ñoái chieáu toân giaùo, trieát
lyù vaø khoa hoïc
3. Nghieân cöùu nhöõng ñònh luaät thieân nhieân chöa giaûi
thích ñöôïc vaø nhöõng naêng löïc aån taøng trong con
ngöôøi.
***
Truï sôû hoäi Thoâng Thieân Hoïc Quoác Teá:
Adya, Chennai (Madras)
600 020 India
***
Truï sôû Thoâng Thieân Hoïc Hoa Kyø
1926 North Main Street
P.O Box 270
Wheaton, IL 60187

***
*** Muốn gia nhập Hội, bạn chỉ cần thừa nhận mục đích 1
và liên lạc với hội nơi quốc gia bạn cư ngụ;
hay với một bạn hội viên nào bạn biết.
****
Quý vị muốn có sách biếu miễn phí xin liên lạc:
CHI BOÄ PHUÏNG SÖÏ CHAÂN LYÙ
Anh Hieäp, ñieän thoaïi: (714) 638-8758
Email: hiep6647@yahoo.com
Anh Nhựt, điện thoại : (714) 530‐3853
Email : nhutnguyen12@gmail.com,

Houston, Texas:
Văn Lý, đt: 832‐372‐7802
Email: vanlienly2004@yahoo.com
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