
Chuyên đề 2

CẤU TẠO CON NGƯỜI



Chúng ta là ai, xuất phát từ đâu? Câu trả lời của Minh
Triết Thiêng Liêng là tất cả chúng ta đều xuất phát từ Sự
Sống Duy Nhất Đại đồng (One Universal Life). Chúng
ta là một phần bất khả phân của Sự Sống Duy Nhất đó,
là Tia lửa của Ngọn Lửa Thiêng hay điểm Linh Quang,
Chân thần, chảy ra xuyên qua các Đấng Vũ trụ
(Universla Beings), xuyên qua các Đấng nhỏ hơn như
các chòm sao, đến hành tinh của chúng ta, cuối cùng
đến con người chúng ta trên trái đất này.
Các đấng Vĩ đại này, mà cơ thể của các Ngài là vũ trụ
hay các chòm sao, phân thành 7 dạng biểu lộ, thể hiện
7 lọai năng lượng hay là 7 Cung (7 Rays).











Một con người cũng tam phân, biểu lộ thành 

Tinh Thần/Chân thần, Linh Hồn/Chân ngã và Phàm Ngã. 

Chân thần dùng linh hồn làm phương tiện khai sáng. 

Linh hồn dùng phàm ngã làm phương tiện biểu lộ.

• Tinh Thần/Chân thần là bản ngã chân thật của chúng ta, là Nguyên Khí của Sự Sống, Tia Tinh hoa của chúng ta. Linh hồn là thực thể
trung gian giữa Phàm ngã và Tinh Thần. Cả Tinh Thần và Linh hồn là thành phần của tinh hoa của chúng ta tồn tại từ đời này qua đời
nọ.

• Linh hồn/Chân ngã có sức thu hút từ tính và thu hút / lôi kéo những mãnh lực của phàm ngã hướng thượng xa khỏi thế giới vật chất.
Linh hồn cho chúng ta ý thức về sự liên quan, mở rộng và tự do. Đối với linh hồn thì không có “tôi”, có “bạn”, mà chỉ có một. Khi đạt đến
tâm thức của linh hồn rồi thì mọi việc làm hành động của chúng ta sẽ hướng về tập thể một cách tự nhiên, bởi vì bản chất của linh hồn là tâm
thức nhóm hay tập thể.

• Phàm ngã Ba trường năng lượng của nó hoạt động trong sự phối kết khiến con người có thể suy nghĩ, cảm xúc và hành động một cách
hiệu quả trong cuộc đời. Phàm ngã có khuynh hướng tập trung vào mình, tự quyết, tự biểu cảm và có kế hoạch riêng của mình phục
vụ cho sự tự cao tự đại, thể hiện trong tư tưởng "tôi muốn, tôi cần."

• Ba trường này—Phàm ngã, Linh hồn, và Tinh thần rung động ở những tần số riêng của mình. Việc nâng phẩm chất của tâm thức chúng
ta lên và do đó nâng phẩm chất của đời sống chúng ta có liên quan đến việc làm hoà hợp các tần số của các trường năng lượng khác
nhau.

• Câu nói “Hãy tự biết mình” có nghĩa nhiều hơn việc biết cách thức chúng ta hành động, cảm xúc, hay suy nghĩ. Nó có nghĩa biết chúng
ta là Ai. Chúng ta là cái gì đó khác hơn thể xác, cảm xúc và trí tuệ của chúng ta. Mục tiêu của chúng ta là hoàn thành tiềm năng cao cả
nhất của chúng ta như là Những Linh hồn, những thực thể thiêng liêng. Chúng ta đi từ trạng thái đang trở thành Linh hồn đến trạng
thái là những Linh hồn.





Phàm ngã được tạo nên bởi ba thành phần
(trường năng lượng):
- Thể xác/dĩ thái: Là sinh lực, sinh lý

khỏe/yếu, năng lượng nhiều/ít, hình thể, 
hệ thần kinh, bộ não… 

- Thể tình cảm/thể vía/cảm xúc: Là dục
vọng, cảm giác vui, buồn, sự nhạy cảm, 
lo âu, sợ hãi, hờn giận, hi vọng, thất
vọng, yêu, ghét…   

- Thể trí: là cách nghĩ, tư duy, cách xử lí
thông tin, cách tổ chức thực hiện công
việc, thể hiện sự thông minh, là nguồn
gốc quan năng hình dung tưởng tượng
sáng tạo linh hoạt hoặc yếu kém…    



Sự chia rẽ giữa các thể

Sự hoà hợp giữa các thể

Phàm ngã là sự hoạt động phối kết hợp của ba
trường năng lượng nêu trên, giúp con người có thể
suy nghĩ, cảm xúc và hành động một cách có hiệu
quả hoặc kém hiệu quả trong cuộc đời của họ.

Phàm ngã có khuynh hướng tập trung vào cá nhân,
suy tính, tự quyết, biểu lộ tình cảm đáp ứng cho sự
tự tôn vinh, tự kiêu ngạo, thể hiện trong tư tưởng
“tôi muốn”, “tôi cần” …



•Phàm ngã tam phân và thể sinh lực (thể xác/dĩ
thái) là biểu hiện tổng hợp của nó

•Linh hồn tam phân với Hoa Sen Chân Ngã là biểu
hiện của nó

•Chân thần tam phân mà sự lan toả rộng lớn
trong thời gian và không gian theo ba dòng năng
lượng sáng tạo là biểu hiện của nó

(Alice A. Bailey, EA/CTHNM trang 414E/469V)



• Điểm Chân Thần - một điểm linh quang của Thượng Đế, không thể giáng
xuống thấp đến cõi trần là nơi chúng ta đang sống, nghĩ suy và hoạt động
bởi vì sự rung động của nó khác biệt quá nhiều với sự rung động của vật
chất, nên phải có những trạng thái vật chất trung gian do nó phân thân. Đó
là Chân nhân hay Linh hồn. Chân thần dùng Linh hồn làm phương tiện để
khai sáng.

• Bản thân linh hồn cũng không thể giáng xuống thấp hơn cái phần trên của
cõi Thượng trí - (cõi thứ 5 kể từ cõi trên cùng, cõi trần là cõi thứ 7 và là cõi
thấp nhất) - và, để có thể xuống một vị trí thấp hơn, nó phải chiết ra một
phần của nó, phần này trở nên cái phàm nhân mà chúng ta được biết.
Như thế, cái phàm nhân đó, mà mỗi người trong chúng ta tưởng là chính
mình, thật ra chỉ là một phần của một mảnh linh hồn. Linh hồn lại dùng
phàm nhân làm công cụ để trải nghiệm các bài học trần thế.

• Linh hồn là phần “nối dài” của Chân thần vào cõi Trí, và tương tự vậy,
Phàm ngã là phần nối dài của Linh hồn vào 3 cõi thấp.



Ban đầu, chúng ta hoạt động như các phàm ngã vốn ích kỷ và thể hiện những phẩm tinh tiêu cực, 
nhưng dần dần và chắc chắn, trải qua nhiều kiếp sống, các phẩm tính của linh hồn sẽ thể hiện, chúng 
ta trở nên vô kỷ, và biểu lộ các phẩm tính tích cực. Phát triển Linh hồn giống như làm vườn, chúng ta 
từng bước loại bỏ cỏ dại là các tính xấu và vun bồi những tính tốt cao cả, cho đến khi chúng trở thành 
bản chất thứ hai của chúng ta.



• Chân ngã (linh hồn) luôn tồn tại, trải nghiệm qua sự thể hiện, biểu lộ của phàm ngã ở cõi
trần, cõi cảm dục và cõi trí. Chân ngã là ánh sáng thiêng liêng chiếu rọi và chờ đợi phàm
ngã dần trong sạch để có thể kết nối được với mình, trưởng thành trong quá trình tiến
hóa. Chỉ có 4 thể của phàm ngã là xác thân, phàm phách (hay thể dĩ thái), vía, hạ trí là bị
tan rã khi chết, còn 3 thể thuộc về chân ngã là thượng trí, trực giác, và thiêng liêng là
sống mãi. Chân ngã của mỗi người được kết nối với chân ngã của các linh hồn khác,
theo nhóm, theo cung, ,...và toàn nhân loại trong tình thương và ánh sáng thiêng liêng
của Thượng Đế.

• Mỗi cá nhân khi sinh ra đều có một thể xác và thể dĩ thái với những thành phần nhất định,
những thành phần này là sản phẩm của tiền kiếp. Thực ra thì các thể này được tái tạo y
hệt như các thể cũ mà mỗi người bỏ lại khi từ trần. Công việc trước mắt mọi người là
nhận thể đó, nhận biết những khuyết điểm và nhu cầu của nó, rồi cẩn thận tiếp tục kiến
tạo một thể mới tỏ ra thích hợp hơn cho nhu cầu của sự sống tinh thần ở nội tâm. Đây là
một công việc có tầm mức rộng lớn và cần thời gian, cần giới luật nghiêm minh, sự từ bỏ
và trí phán đoán.

• Con người sẽ trải qua nhiều kiếp theo luật nhân quả, luật luân hồi, luật tái sinh, luật hấp
dẫn…trên cơ sở của luật tiến hóa. Mỗi kiếp sống có một áo khoác cho Chân ngã (linh
hồn) đó là phàm ngã. Chân ngã và phàm ngã không tách rời nhau. Chân ngã là sự nối
dài của chân thần phóng chiếu vào 3 cõi thấp để hoàn thiện mình qua từng kiếp sống của
phàm ngã. Muc đích tiến hoá là đưa con người đến thực chứng chân ngã, kiểm soát
phàm ngã thấp hơn.

(Bailey, Alice A., Tham thiền huyền môn, trang 102 bản tiếng Anh, trang 81 bản tiếng Việt)



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

Sự chỉnh hợp hay hòa nhịp là quan trọng trong tham thiền, bởi vì nó
giúp ta định trí, tạo khả năng hướng đến sự kết nối phàm ngã với linh
hồn, hợp nhất cả ba thể - xác, cảm dục và trí - với linh hồn tạo điều
kiện (môi trường) để ta phân tích, tâm trí được soi sáng khi tiếp cận
các chủ đề tâm linh một cách sâu sắc, từ đó phàm ngã dần được
nâng cao, được làm trong sạch .

Ba thành phần của phàm ngã cần được hợp nhất/hoà nhịp

Tổng thể phàm ngã và linh hồn cần được hợp nhất/hoà nhịp



Con người, sau khi chết

Vào lúc chết, sợi chỉ tâm thức rút khỏi luân xa đỉnh đầu, và sợi chỉ của sự sống rút 
khỏi trái tim, báo hiệu sự tan rã của tất cả các luân xa khác. Như vậy khi chết tất cả 
các kết nối bị phá vỡ; thể dĩ thái trước tiên nới lỏng liên kết khỏi cơ thể vật lý, sau 
đó tách ra, và tan rã trong vòng vài ngày sau khi chết trong điều kiện bình thường. 
Tiếp đó, tâm thức dành một khoảng thời gian trụ trong thể cảm dục, sau đó nó tan 
rã và chết đi, rồi chuyển sang trụ vào thể trí và cũng tan rã chết đi. Con người quay 
lại thể nguyên nhân – HSCN trên cõi thượng trí.

Cho đến nay, ít có người tiến hóa đủ để sau khi chết, thấy mình có được một hiện
thể phần lớn làm bằng chất trí (mental substance). Chỉ có các đệ tử và các vị đạo
đồ, tức là những người hầu như sống trong thể trí, sau khi chết, tức khắc thấy
mình ở trên cõi trí. Ða số con người đều thấy mình ở cõi cảm dục, khoác lấy lớp vỏ
(shell) bằng chất cảm dục (astral matter) và phải chịu một giai đoạn thải bỏ
(olimination) bên trong vùng ảo giác (illusory area) của cõi cảm dục.

(Alice A. Bailey CTHNM, 486)









Hệ thống Luân xa





• a. Luân xa đỉnh đầu, có liên quan với cõi Niết
Bàn, tương ứng phương diện tinh thần/chân
thần

• b. Luân xa Trán Ajna, biểu tượng cho phàm
ngã gắn kết

• c. Luân xa cổ/cuống họng, quan trọng nhất
theo quan điểm cõi Trí, thể hiện năng lượng
sáng tạo nghệ thuật, văn chương, triết học.

• d. Luân xa tim, vốn có mối liên hệ huyền bí.
với cõi Bồ đề

• e. Luân xa tùng thái dương, quan trọng nhất
trong cơ thể theo quan điểm cõi Cảm dục.

• g. Luân xa Xương cùng, biểu hiện cho năng
lượng sáng tạo vật chất

• h. Luân xa ở đáy cột sống, đó là nơi mà
luồng hỏa xà Kundalini khoanh tròn nằm
nghỉ trong con người.

• Luân xa lá lách có một vai trò đặc biệt trong
việc hấp thu sinh khí Prana, thuần tuý liên
quan đến vật chất

• Không bao giờ tham thiền
lên các luân xa khi bạn
không biết rõ, nhất là các
luân xa dưới hoành cách mô

• Nhãn thông, nhĩ thông không
phải là cái mà người học đạo
mong cầu hay tìm cách hoạch
đắc. Cái mà chúng ta cần là sự
phát triển trí tuệ, trực giác, đức
hạnh.

• Việc một vài cá nhân dạy
cách mở các luân xa bằng tham
thiền, bằng ngoại lực của một
ai đó trong một thời gian ngắn
có lẽ không phù hợp với lý lẽ tự
nhiên và tiềm ẩn nhiều rủi ro vì
thiếu hiểu biết



• Trong bảy luân xa chính, có hai luân xa nằm trong phần đầu
của con người là luân xa Đỉnh đầu và luân xa Trán. Năm luân
xa còn lại năm dọc theo xương sống, trong phần thân của con
người. Đó là các luân xa cổ họng, luân xa tim, luân xa tùng thái
dương, luân xa xương cùng, và luân xa ở đáy cột sống.

• Các luân xa nằm dưới hoành cách mạc/mô liên quan đến phàm
ngã, các luân xa trong vùng thân bên trên hoành cách mạc
tương ứng với chân ngã, và các luân xa nằm trong đầu liên
quan đến khía cạnh tinh thần.

• Luân xa tim không bao giờ dính dáng với cá nhân. Luân xa
tim chỉ phản ứng với những xung động của tập thể, những
hạnh phúc hoặc bất hạnh của tập thể.



Trong đầu của mỗi người còn có bảy luân xa
trung tâm (central centers), tương ứng với các
luân xa chính trong cơ thể

(luân xa đỉnh đầu xem như một đơn vị, luân xa
tim, luân xa cổ họng, luân xa tùng thái dương,
luân xa lá lách, luân xa xương cùng, luân xa đáy
cột sống).

Khi chúng ta phát triển hay khai mở các luân xa
thì các luân xa trong đầu tương ứng cũng sẽ
phát triển theo.



Những vấn đề về sức khỏe

• Luân xa xương cùng - Ức chế tình 
dục có thể dẫn đến ung thư ở các 
cơ quan sinh sản

• Luân xa cổ họng - ức chế về nói 
năng dẫn đến bệnh tật ở cổ họng

• Luân xa Ajna – hệ thần kinh: Một 
số dạng rối loạn tâm lý “chia rẽ” 
khác nhau nổi lên

• Tất cả những rối loạn và bệnh tật 
của các cơ quan nằm dưới hoành 
cách mô như bao tử, gan … đều 
do hoạt động rối lọan của luân xa 
Tùng thái dương.

Có 3 luân xa liên hệ với cung 3 tuỳ

theo từng giai đoạn tiến hoá của con

người:

1. Luân xa xương cùng đối với

thường nhân và ngưới kém tiến hoá

2. Luân xa cuống họng đối với người

mộ đạo và đệ tử dự bị

3. Luân xa Ajna đối với đệ tử và điểm

đạo đồ



Ở cuộc điểm đạo lần thứ nhất,
hành giả tự do khỏi sự kiểm
soát của thể xác và các ham
muốn của nó.

Có Sự Chuyển dịch đầu tiên –
năng lượng từ luân xa Xương
cùng đến luân xa Cổ họng,
và sẽ dần tập trung vào những
nỗ lực sáng tạo khác ngoài
việc theo đuổi tình dục và tiền

bạc.
(Alice A. Bailey, TLHNM tập II, trang 520/6)

Ở cuộc điểm đạo lần
thứ hai, có sự thanh lọc
làm trong sạch bản chất
thể tình cảm.

Có Sự Chuyển dịch
năng lượng từ luân xa
Tùng thái dương đến

luân xa Tim – linh hồn
nắm lấy quyền điều
khiển bản chất ham
muốn



Xây dựng cầu Antahkarana







Linh Hồn làm sống động thể sức sống qua Sinh Mệnh Tuyến (Sutratma), chuyên chở nguyên khí sự sống trong trái 
tim và khắp cơ thể qua dòng máu. Chỉ khi chết thì sutratma hay sinh mệnh tuyến mới bị cắt đứt và các nguyên tử 
trường tồn thể trí, thể cảm dục và thể xác được thu rút trở lại về Thể Nguyên Nhân.



“Tất cả mọi liên lạc của Chân Thần với các cõi
nằm dưới cõi Chân Thần đều đi xuyên qua
Sutratma, tức sinh mệnh tuyến (life-thread), nơi
mà các nguyên tử thường tồn được xâu vào đó.
Sinh mệnh tuyến đó—được làm bằng chất liệu
của cõi thứ nhì—đi từ nguyên tử thường tồn cõi
Niết Bàn đến nguyên tử thường tồn cõi Bồ Đề,
từ nguyên tử thường tồn cõi Bồ Đề đến nguyên
tử thường tồn cõi thượng trí và từ cõi thượng trí
tái nhập vào cõi Niết Bàn, như thế tạo thành
“Tam Giác Ánh Sáng” (“Triangle of Light”) trên
các cõi cao. Chúng ta cũng đã thấy thêm rằng
từ một cạnh của Tam giác này trên cõi Bồ Đề
phát ra một sợi chỉ tức Sutratma của các cõi
thấp, mà trên đó tam hạ thể treo vào”.

(https://www.minhtrietmoi.org/ về Antahkarana)

https://www.minhtrietmoi.org/




Ba tuyến nhỏ tự tạo này tạo thành tuyến thứ ba

của đường Antahkarana, cuối cùng sẽ nối dài:

1.Từ xác thân đến thể dĩ thái, đi từ tim đến lá

lách, và từ đó đến thể dĩ thái, (vì luân xa lá lách

là bộ phận trung chuyển chính của prana hay

sinh lực cho cơ thể vật lý, chức năng quan

trọng nhất của nó là hấp thụ và phân phối sinh

khí sang các luân xa khác); và kết hợp với

mãnh lực từ các cánh hoa ý chí của chân ngã.

2. Từ thể dĩ thái đến thể cảm xúc. Sợi này đi

qua luân xa tùng thái dương đến tim và từ đó

đến thể cảm xúc, tích hợp năng lượng của sợi

với mãnh lực từ các cánh hoa bác ái của chân

ngã.

3. Từ thể cảm xúc đến thể trí. Tuyến này đi qua

từ luân xa Ajna đến luân xa đỉnh đầu và từ đó

đến thể trí, tích hợp năng lượng của hai tuyến

đã đề cập ở trên với mãnh lực từ các cánh hoa

tri thức của chân ngã. Khi con người tiến hoá,

họ tạo ra tuyến sáng tạo tam phân như hình

minh hoạ ở bên:
https://www.minhtrietmoi.org/WPress/khoa-hoc-ve-duong-antahkarana-

3-kien-tao-con-duong/

https://www.minhtrietmoi.org/WPress/khoa-hoc-ve-duong-antahkarana-3-kien-tao-con-duong/


• Chúng ta dùng tham thiền để đạt đến sự hợp nhất này,
trước tiên thông qua Antahkarana thấp nối giữa hạ trí
và linh hồn trên cõi thượng trí.

• Sau rốt là giữa linh hồn và Tam nguyên tinh thần xuyên 
qua đường Antahkarana cao. 

• Phương pháp là Raja Yoga, hay đạt đến sự hợp nhất 
thông qua trí tuệ. Nói cách khác, mục tiêu của Raja 
Yoga là làm an tịnh thể trí khiến nó có thể nghe được 
tiếng nói của linh hồn và nhận thức được bản ngã thật 
sự của nó là Chân ngã. 



Các Thái dương Thiên thần



• Vai trò của Thái dương Thiên Thần là giúp đỡ bằng cách thúc
đẩy nhanh quá trình tiến hoá của con người, là một thử nghiệm
trong dãy địa cầu trong thái dương hệ của chúng ta. Nếu không
có sự giúp đỡ đó, sự tiến hoá của con người sẽ chậm hơn rất
nhiều

• (Thể nguyên nhân/Nhân thể), hay Linh hồn, của chúng ta là cầu
nối bên trong ta. Khi nhân loại biệt ngã hóa và trở thành
“người”, đó là nhờ các Ngài, các Thực thể tinh thần này đã gieo
một mảnh nhỏ của chinh bản thể các Ngài vào thể trí của người
thú. Các Tia Thiêng liêng này dần dần nở hoa trở thanh trú xứ
của linh hồn, còn gọi là Hoa sen Chân ngã (Nhân thể).



• Đấng Thái dương Thiên Thần kiến tạo Hoa sen chân ngã
của chúng ta từ bản thể của các Ngài và ngự trong đó cho
đến khi chúng ta nâng tâm thức chúng ta đủ cao để khai
mở các cánh hoa của Hoa sen chân ngã và tìm thấy Ngọc
quí nằm ẩn trong tim của hoa sen. Đó là lí do tại sao ta gọi
các Ngài là Linh hồn, bởi vì có sự hiện diện của Thái
dương Thiên Thần bên trong Hoa sen chân ngã. Chất liệu
của Thái dương Thiên Thần khiến con người trở nên tự -ý
thức.

• Thái dương Thiên Thần và Phàm ngã cùng phát triển
Hoa sen chân ngã qua nhiều kiếp sống khi chúng ta
phát triển một mối quan hệ hỗ tương với Linh hồn của
chúng ta.



Sự tiến hoá của con người qua các giới 

Giới thứ nhất

• Giới khoáng vật có tính chất hoạt động chủ yếu được nhấn mạnh,
và hai thái cực của nó là tính chất tĩnh tại (tamasic) hay bản chất
tĩnh tại trì trệ của thế giới khoáng vật, và tính chất hoạt động phóng
xạ, tính bức xạ vốn là sự biểu lộ đẹp đẽ và được hoàn thiện một
cách thiêng liêng của nó.

• Giới khoáng vật tiến hóa bằng cách phân hóa hình thể của nó để
sản xuất và hỗ trợ cây cỏ. Những khoáng chất bị tan rã để cung cấp
chất liệu cho loài thảo mộc.

• Những quá trình giả kim thuật ẩn đó cho phép rau phát triển trong
Giới này để lấy nguồn dinh dưỡng của chúng từ mặt trời và đất, và
để "biến đổi" nó thành hình thức và màu sắc



Giới thứ hai

• Nguồn gốc bên trong của giới Thực vật là vẻ đẹp, sự đáng yêu

và sức mạnh hấp dẫn thu hút nó các dạng sống cao hơn, khiến

các dạng động vật tiêu thụ nó để làm thức ăn, và các thực thể

tư duy lấy cảm hứng từ nó, sự thoải mái và hài lòng của một

loại tinh thần.

• Giới thực vật hy sinh cho giới cầm thú sinh sản và phát triển.

Từ mọi khía cạnh, rau cỏ, hạt, cây trái phải nhận chịu sự tiêu

diệt để làm phương tiện sinh sống cho thể xác cầm thú, tế bào

của chúng tan rã thành chất liệu để con vật đồng hóa và tạo

thành xác thân chúng.



Giới thứ ba

• Giới Động vật có phẩm chất phát triển mục đích bản năng —
trong hình thức cao nhất — hoạt động như sự thuần hóa của
các loài động vật tiến hóa hơn, và lòng tận tụy với con người.

• Ảnh hưởng của Cung năm của Kiến thức cụ thể, tràn qua gia
đình loài người trên Giới thứ ba trong tự nhiên. Con người là
nhân tố khởi đầu ở đây, và con người cam kết thực hiện nhiệm
vụ dẫn dắt Giới động vật hướng tới sự giải phóng — giải phóng
vào Giới thứ tư, vì đó là lĩnh vực hoạt động tiếp theo của nó.

• Con người là anh chị cả của các loài khác trong thiên nhiên, vì
thế có trách nhiệm về việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên đặc
biệt là loài vật. Khi đã biết mọi sự sống đều là hiện thân của
một sự sống duy nhất, mà lại làm cho thú vật đau đớn một cách
vô ích là điều không thể chấp nhận.



Giới thứ tư

Giới Con người : Giới thứ tư trong thiên nhiên,
tức giới Nhân loại, khi xét toàn bộ giới đó như
một thực thể, một sự sống có tổ chức hoạt
động trên cõi trần, nơi trú ngụ của linh hồn,
được tinh thần làm sinh động.

• Người sơ khai

• Người bình thường

• Người chí nguyện

• Đệ tử



Giới thứ năm: Giới Linh Hồn (Siêu nhân loại) 

Sự xuất hiện của giới thứ 5 - (Alice A. Bailey, DNA I 2)

• Ngày nay có một cái gì mới đang diễn ra. Đó là việc xuất hiện của
một cõi giới mới trong thiên nhiên, tức Cõi giới của Thượng Đế
trên thế gian, hay Cõi giới Linh hồn. Cõi giới ấy đang xuất hiện
trên Địa Cầu và sẽ gồm những người có ý thức tập thể và có thể
hoạt động theo nhóm. Điều này có thể thực hiện được bởi vì
những người ấy sẽ đạt tới một trạng thái toàn thiện do tự lực
công phu (dẫu rằng hãy còn tính chất tương đối) và sẽ đồng hóa
với những hoạt động tâm thức phát triển tập thể. Ngoài ra, đó
cũng bởi vì họ đã mở rộng tình thương đối với kẻ đồng loại, giống
như họ đã biết thương chính mình trong quá khứ.

• Trong giới thứ năm—mà con người nhập vào khi được điểm đạo
thứ nhất, gồm toàn cả thời kỳ y đạt được năm cuộc điểm đạo đầu
tiên, và thời gian y làm việc với tư cách một Chân sư, một thành
viên của Thánh Đoàn, Bác ái-Minh triết, hay trạng thái thứ nhì,
đạt mức thành tựu viên mãn.



Trên hành tinh chúng ta, Thánh Đoàn có thể được
xem là toàn bộ các mãnh lực của giới thứ năm trong
thiên nhiên. Chúng ta nhập vào giới này bằng cách
phát triển đầy đủ và làm chủ được nguyên khí thứ
năm là trí tuệ, và chuyển hoá nó thành minh triết, tức
là áp dụng trí thông minh vào mọi trạng thái, qua việc
hoàn toàn hữu thức sử dụng năng lực bác ái có phân
biện. (Alice A. Bailey, IHS 20/1)



CÁC CĂN CHỦNG TRONG LỊCH SỬ NHÂN LOẠI 

Giáo lý Huyên môn chủ trương rằng, mặc dù có thiên tai,
địa chấn làm đảo lộn vỏ Địa Cầu một cách khủng khiếp
rùng rợn hơn nhiều so với những cơn biến động tương
tự trong ba cuộc Tuần hoàn trước, Nhân loại đã từng
xuất hiện trên trái đất cách đây 18 triệu năm. Trước thời
kỳ đó đã có một thời kỳ tiến hoá trải qua 300 triệu năm
của các loại Khoáng thạch và Thảo mộc.



CĂN CHỦNG THỨ NHẤT 

Vùng đất thứ nhất nổi lên giữa Đại Dương có tên là Thánh Địa Bất Diệt, hiện nay

nó ở trong Sa mạc Gobi. Người ta cũng gọi là đất của Thiên Thần. Từ Thánh Địa,

có 7 mũi đất cao ló ra ngoài biển. Căn chủng thứ nhất khởi sinh ra tại Thánh Địa

này, rồi sau mới được đưa sang nơi khác để lập nghiệp.

Thánh Địa bất diệt là lục địa duy nhất tồn tại từ đầu đế cuối Chu kỳ khai nguyên

trong suốt mỗi cuộc tuần hoàn. Đó là cái nôi đầu tiên của con người. Căn chủng

thứ 1 được cho rằng đã phát triển trong thời đại địa chất khoảng 55 triệu năm

trước. Tâm thức tập trung ở cảm giác.

Căn chủng thứ nhất sinh sản bằng cách phân thân hoặc đâm chồi. Căn

chủng này chỉ có hình thể dĩ thái, chưa có thể xác trọng trược.

Họ mở thính giác trước nhất. Nước và lửa không hề làm hại họ được.



CĂN CHỦNG THỨ HAI

Bắc cực là danh xưng cho lục địa thứ nhì, vùng đất trải rộng các mũi đất của
nó từ Bắc cực ra phía Nam và phía Tây bao gồm toàn bộ vùng Bắc Á. Người
Hy Lạp bảo ngày đêm không bao giờ buông xuống trên nó vì đấy là xứ sở
của thần linh trú sở yêu quý của Thần Ánh sang Alpollo, còn cư dân là các lễ
sư và thuộc hạ thân yêu của Ngài. Nay điều này có thể được xem như là
chân lý được thi vị hoá. (H.P. Blavatsky GLBN tập 3 trang 30-31)

Đến khi phong thổ hợp với căn chủng thứ nhì thì các vị Thiên Thần mới làm
ra một thể cứng hơn, bao bọc cái thể mềm của căn chủng thứ nhất. Như
thế, đột nhiên căn chủng thứ nhất biến mất và trở thành căn chủng thứ hai
Thời đó được cho là khoảng 34 triệu năm trước. Tâm thức tập trung vào
hoạt động , tổ chức các thể cho sự diễn đạt chủ động, ảnh hưởng đến môi
trường. Căn chủng này có 2 giác quan là Thính giác và Xúc giác, được gọi là
con của mặt trời và mặt trăng, nghĩa là của Lửa và Nước.

Nơi lỗ chân lông nhỏ ra những giọt nước mồ hôi nhớt nhầy trắng đục. Những giọt nước
này cứng lần lần, nở lớn thêm và thành ra một con người mới. Người ta có hai bộ sinh
dục, coi là nửa nam nửa nữ. Căn chủng thứ hai cũng chỉ có hình thể dĩ thái, chưa có
thể xác trọng trược. Nhân loại lúc ấy dân số còn bị hạn chế, nên các Thiên Thần phải
nỗ lực giúp loài thú tiến lên loài người thật nhiều, trước khi cánh cửa bị đóng lại.



CĂN CHỦNG LEMURIA (CĂN CHỦNG THỨ 3)

Lục địa thứ ba này được gọi là Lemuria. (ông PL Sclater đề nghị 1850-
1860), vào thời tiền sử là lục địa trải dài từ Madagascar tới Tích Lan và
Sumatra. Nó bao gồm cả một vài phần của vùng đất nay là Phi Châu,
nhưng mặt khác, lục địa khổng lồ này đã trải dài từ Ấn độ tới Úc, nay đã
hoàn toàn biến mất bên dưới Thái Bình Dương, chỉ để lại rải rác vài đỉnh
cao nguyên nay là các hòn đảo.

Căn chủng thứ 3 là dân Lemuria, tổ tiên của dân da đen. Họ dùng được 3
giác quan: Thính giác, Xúc giác và Thị giác.

Tâm thức Lemurian vật chất

Có những con người với tâm thức Lemurian, tập trung vào quá khứ, 
quan tâm đến cõi trần gian. 



CĂN CHỦNG ATLANTIC 

(CĂN CHỦNG THỨ 4)
Lục địa thứ tư Châu Atlantic là nơi xuất 

hiện căn chủng thứ 4. Hòn đảo của Plato mang 

tên này chỉ là một mảnh vụn của lục địa này

Căn chủng Atlantic có 7 nhánh là:

1/- Rmoahal

2/- Tlavastli

3/- Toltèque

4/- Touranien

5/- Sémite

6/- Akkadien

7/- Mongol

Trong những thời kỳ Atlantean, ý
tưởng nổi trội về cơ bản là lý tưởng
tôn giáo cảm tính hay thần bí, biểu
đạt bản thân nó trên phương diện
tiếp cận đến một vị thần thánh cảm
nhận nhưng không nhìn thấy được,
một biểu đạt của phương thức cảm
nhận.
Tâm thức Atlantean cảm dục, tình
cảm, cảm giác.
Có những con người với tâm thức

Atlantean, nhiều xúc cảm và tập trung

vào hiện tại, có thể thấy ở khắp mọi

nơi.



CĂN CHỦNG ARYAN (CĂN CHỦNG THỨ 5) 

HOẠT ĐỘNG ĐỂ PHÁT TRIỂN NGUYÊN LÝ THỨ NĂM HAY TÂM TRÍ

Dân Arian là Tổ-Tiên của dân tộc da trắng. Dân này mở mang trí thức, 
cũng có 7 giống dân phụ là:

1/- Hindu 2/- Ai Cập 3/- Ả-Rạp 4/- Celtic 5/- Teutonic 

6/- Nhánh thứ Sáu đã xuất hiện ở nhiều nơi. Trực giác sẽ đang được đánh thức, và sẽ 
chiếm ưu thế nhiều hơn bây giờ, nhưng đặc tính nổi bật sẽ là suy nghĩ trên phương diện 
trừu tượng, và sử dụng trí trừu tượng. Các thể trong giống dân phụ thứ 6 của căn chủng 
Aryan, sẽ tinh tế .

7/- Nhánh thứ Bảy chưa ra đời.

Tương tự dưới luật tiến hóa, căn chủng thứ năm phải liên hệ mật thiết tới tâm trí, là 
nguyên lý thứ năm, và giống dân phụ thứ năm tương ứng của nó, hơn bất kỳ những thứ 
khác 
Tâm thức Aryan tâm trí hay trí tuệ.

Có những con người thể hiện rõ rệt tâm thức Aryan, tập trung vào trí tuệ, bận tâm đến
tương lai .



Đại biến động trên toàn thế giới sẽ xuất hiện trong vòng một

ngàn năm tới; các lục địa sẽ rung chuyển; đất sẽ được nâng lên

hay chìm xuống, lên đến đỉnh điểm trong thảm họa vật chất sâu

sắc dẫn đến thiên nạn đóng lại nhánh thứ tư của giống dân phụ

thứ sáu.

Điều này sẽ khởi đầu cho sự sinh ra CĂN CHỦNG THỨ 6

Căn chủng thứ 6 sẽ có trực giác

Cung thứ 5 sẽ chuyển hóa tâm thức Aryan để chuẩn bị cho căn

chủng thứ 6

Căn chủng thứ 7 chuyên lo mở đời sống tinh-khiết, một trạng

thái của THƯỢNG-ĐẾ, cũng có thể hiểu là đồng nghĩa như

CHA, Đấng SÁNG-TẠO và PHÁ-HỦY.



Kết luận: Với thời gian có hạn, chuyên đề 2 đề cập sơ lược về Cấu tạo con
người và một số nội dung liên quan. Có thể việc lựa chọn thông tin đưa vào
chuyên đề này chưa thật hợp lý, và còn nhiều khiếm khuyết. Rất mong các
bạn thể tất. Xin cảm ơn vì khoá học và sự tham gia nhiệt tình của các bạn đã
truyền cảm hứng cho mình rất nhiều.

Bài Trình bày sử dụng Thông tin và Hình minh hoạ từ 
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