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THẾ GIỚI THIÊN THẦN VÀ TINH LINH 

 

I. THẾ GIỚI THIÊN THẦN 

 

Chúng ta thường nghe nói đến các thiên thần trong chuyện cổ 

tích, trong các câu chuyện trong dân gian nhưng ít ai có thể trực 

tiếp chứng kiến và nhìn thấy các vị ấy. Bởi vì thực tế thiên thần là 

một dòng tiến hóa khác với dòng tiến hóa của con người. 

Ví như dòng tiến hóa của con người, bắt đầu từ khoáng vật, lên 

thực vật, động vật, con người, thần thánh tiên phật, thì ở thiên 

thần, họ tiến hóa từ khoáng vật lên cây cỏ, ong kiến, chim, cá, rồi 

tới các tinh linh, tiên nữ, thiên tinh, đến các thiên thần cảm dục, 

thiên thần hữu sắc, thiên thần vô sắc, đến đại thiên thần, tổng 

lãnh thiên thần...(Sự tiến hóa ở đây có nghĩa là cả về vật chất lẫn 

tinh thần. Khi tinh thần tiến hóa hơn, nó sẽ chọn lấy cơ thể và 

cảnh giới phù hợp hơn với nó). 

 

Đó là dòng tiến hóa khá khác biệt so với chúng ta, và chức năng 

nhiệm vụ, mục tiêu của họ cũng không giống chúng ta. Vì vậy mà 

hai loài có ít sự liên hệ với nhau, tuy vậy, trong tương lai khi mà 

Mẹ Trái Đất bắt đầu chuyển sang chiều kích ether, con người sẽ 

có dịp tiếp xúc với cư dân của cõi giới thần tiên, với thiên đàng 

của Trái Đất, chắc chắn đó sẽ là điều đáng mong ước nhất đối 

với con người khi được tiếp xúc với các vị thần tiên. Sẽ có sự kết 

hợp của 2 dòng để đưa mức độ tiến hóa của 2 dòng tiến xa tột 

bực. 

Nói sơ về mức độ tiến hóa của thiên thần, thì thiền thần cảm dục 

đa phần tiến hóa cao hơn con người một bậc. Thiên thần hữu 

sắc thì cao hơn thiên thần cảm dục một bậc, các cấp bậc trên 

cao tiến hóa hơn trước một bậc. 

Xem biểu đồ bên dưới:  
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Thiên thần thường có trách nhiệm với thiên nhiên trong việc duy 

trì và phát triển của điều kiện tự nhiên như đất nước gió lửa, cây 

cối, động vật. Các ngài cũng có nhiệm vụ trong ngôi Hai như tạo 

tác và duy trì các thể xác, thể phách, thể vía, thể trí cho con 

người, động vật và thực vật.  

Các thiên thần trong cõi giới của mình cũng có các hoạt động 

nghệ thuật như ca múa hát, hội họa, tranh ảnh, sáng tác thơ ca, 

hòa tấu...các hoạt động khoa học như nghiên cứu thiên văn học, 

sinh học, toán học, hóa học...Các ngài cũng có sự giúp đỡ đối 

với con người trong việc chữa bệnh, trong nghiên cứu khoa học, 

phát triển và bảo vệ thiên nhiên. Các ngài thường tuôn xuống 

những ảnh hưởng tốt đẹp của mình lên thể vía, thể trí con người. 

Nếu nhìn vào đời sống của Thiên thần chúng ta sẽ thấy các ngài 

có một trình độ tiến hóa và cuộc sống ở mức cao hơn con người. 

Các Thiên thần có vẻ như là nhân loại đã tiến hóa ở Thái Dương 

hệ khác, tiếp tục sang Thái Dương hệ của chúng ta để tiến hóa 

về một phương diện khác. Cũng có thể như chúng ta, sau khi đi 

hết một hệ tiến hóa, có thể chuyển sang dòng tiến hóa của các 

Thiên thần để tiếp tục học hỏi thêm. Cho nên, các Thiên thần hầu 

như không còn học các bài học chiến tranh và hòa bình, hạnh 

phúc và khổ đau nữa, trong đời sống của các Ngài luôn cảm thấy 

có sự bình yên, tĩnh lặng, thân ái, yêu thương, xem tất cả mọi 

thứ như Một. Đối với các ngài, không có sự sinh ra hay chết đi, 

mà là sự sống luôn chuyển động và thay đổi từ hình thái này 

sang hình thái khác, từ dạng này sang dạng khác, từ thế giới này 

sang thế giới khác. Bởi vậy các ngài không quan tâm đến cái 

chết cũng như chẳng biết đến cái chết là gì. Rất nhiều người 

trong nhân loại sợ chết và cố gắng tránh né nó. Tuy nhiên, nếu 

biết sự thật về cái chết, ta sẽ tôn vinh sự chết, vì nhờ sự chết mà 

ta được đổi mới liên tục. 

 

Sau đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các thiên thần ở các cảnh 

giới khác nhau: 
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1. Thiên thần cảm dục 

2. Thiên thần hữu sắc 

3. Thiên thần vô sắc 

4. Thiên thần nhân quả 

5. Thiên thần phụng sự 

Một số hình ảnh thiên thần:  
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1. THIÊN THẦN CẢM DỤC 

 

Là các thiên thần sống và hoạt động, chịu trách nhiệm cho sự 

phát triển của tất cả chúng sinh ở cõi trần cũng như cõi trung 

giới. 

Các ngài hướng dẫn sự hoạt động của giới tiên nữ, các tinh linh 

tứ đại đất nước gió lửa, thiên tinh, để tạo ra thể vía, thể dĩ thái, 

thể xác cho con người cũng như thảo mộc, khoáng vật, loài thú 

cầm.  
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Ở con người, các ngài kết hợp với chân ngã con người để tạo ra 

thể xác, thể phách con người trong quá trình hình thành bào thai, 

sau đó con người có thể tự duy trì và phát triển lấy.  

 

Ở loài cầm thú, các ngài cũng tạo ra thể phách, thể xác cho con 

thú, tuy nhiên mất nhiều thời gian và công sức hơn, do bởi hồn 

khóm của con thú chưa có nhiều năng lực để kết hợp cùng các 

ngài. 

Ở cây cối và khoáng vật các ngài hầu như làm toàn bộ. 

Tuy nhiên, các ngài luôn có sự giúp đỡ của giới tinh linh và tiên 

nữ. 

Sự tạo lập này cũng được chỉ đạo từ các thiên thần cấp bậc cao 

hơn và các thiên thần nhân quả, để tạo ra thể vía và thể xác phù 

hợp với luật nhân quả và với tính cách của con người. 

Sự hoạt động của thiên thần cảm dục rất quan trọng cho sự tiến 

hóa và phát triển của con người, nếu không có các vị chúng ta 
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không thể nào có thể xác, thể vía để hoạt động, học hỏi và trải 

nghiệm ở cõi trung giới, cõi hạ giới được. 

Các Thiên thần trong cõi giới của 

mình , đôi khi còn giúp đỡ các linh 

hồn con người bị bơ vơ lạc lõng 

trong cõi trung giới. Các ngài đem 

tình yêu, tiếng hát, niềm vui đến 

cho những linh hồn ấy, những linh 

hồn còn ngỡ ngàng với cõi trung 

giới sau khi chết, những linh hồn bị 

vướng mắc quá nhiều vào cõi trần, 

cảm thấy rất khổ đau khi rời bỏ cõi 

trần, cảm thấy chán nản khi không 

còn hưởng thụ dục lạc từ vật chất 

mang lại, bởi ở cõi trung giới, không còn vật chất rắn đặc như ở 

cõi trần nữa, mà vật chất nơi đây lỏng lẻo, rời rạc, bị uốn nắn 

theo tư tưởng, nên không đem lại sự thích thú thực sự như cõi 

trần. 

 

Các Thiên thần cảm dục cũng phát triển về nghệ thuật như múa 

hát, soạn nhạc, tranh ảnh, mỹ thuật, phim ảnh.. 

Các ngài cũng nghiên cứu về hóa học, sinh học, về giống và cây 

trồng. Sau đó các ngài cũng gửi những nghiên cứu được này 

xuống cõi trần, cho những người thực sự quan tâm, tác động  

thông qua thể vía và thể trí của họ. Nhưng con người hầu như 

không biết về chuyện đó, do bởi thể vía và thể trí con người chưa 

phát triển trọn vẹn để phân biệt đâu là những cảm xúc và tư 

tưởng đến từ mình, đâu là đến từ người khác. Cũng như thân 

xác của con người khi còn nhỏ, họ không ý thực được đâu là bộ 

phận của mình, đâu là đến từ bên ngoài. Họ thích được gần gũi 

những vật chất bên ngoài, mặc dù chúng có thể gây đau đớn cho 

họ. 
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2. THIÊN THẦN HỮU SẮC 

 

 

Thiên thần hữu sắc có nhiều thiên trách hơn thiên thần cảm dục 

do họ ở cảnh giới cao hơn, tiến hóa hơn, chăm lo cho các cảnh 

giới thấp nhiều hơn. 

Ở thế giới thiên thần, thiên thần ở cảnh giới cao hơn sẽ phụ 

trách và hướng dẫn thiên thần ở cảnh giới thấp hơn. Đó là một tổ 

chức có hệ thống. Tuy nhiên không phải lúc nào cũng như vậy 

do có nhiều loại thiên thần khác nhau, và cũng có thiên thần hoạt 

động trên nhiều cảnh giới. 

Thiên thần hữu sắc chịu trách nhiệm cho việc tạo ra thể trí cho 

con người trước khi con người đầu thai trở lại ở cõi trần. Nhờ có 

thể trí mà con người có thể phát triển cái tôi về tư tưởng, suy 

nghĩ, lý luận, tư duy, tính toán, nghiên cứu khoa học... 

Thiên thần hữu sắc cũng chịu trách nhiệm trong việc hướng dẫn 

thiên thần cảm dục tạo ra thể vía cho con người và các loài động 
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vật, thực vật, dựa trên khuôn mẫu của cái trí và các hạt nguyên 

tử trường tồn thể vía. 

Thiên thần hữu sắc trên cảnh giới của mình phát triển cao về 

khoa học, nghệ thuật, lý luận và triết học. Vì vậy, những Thiên 

thần nơi đây rất tài giỏi và thông minh. Họ có một đời sống rất 

tiến bộ và văn minh. Họ cũng thường hay ảnh hưởng những 

nghiên cứu tốt đẹp của lên cái trí của các nhà bác học, phát minh 

sáng chế, các nhà nghệ thuật, nghệ sĩ. Đa phần các nhà khoa 

học, các thiên tài nghệ thuật trên cõi trần đều có sự truyền cảm 

hứng của họ. Vì họ ở trên cõi giới thanh nhẹ, làm việc với những 

vật chất vi tế hơn con người, cho nên họ thấy và biết những thứ 

mà con người cõi trần không hề biết được. 

Họ tác động thông qua thể trí của con người, dưới hình thức 

những sáng kiến lóe lên trong tư tưởng của con người mà 

dường như con người ít khi nào nghĩ đến nó nhất. 
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3. THIÊN THẦN VÔ SẮC 

 

Các thiên thần vô sắc sống ở cõi vô sắc 

hay cõi thượng thiên. Các ngài tham gia 

vào việc tạo nên thể thượng trí cho linh 

hồn.  

Các thiên thần vô sắc chăm sóc và ảnh 

hưởng lên các thiên thần cảm dục và thiên 

thần hữu sắc, các ngài chỉ dẫn cho các 

thiên thần ấy thực hiện việc tạo nên thể 

vía và thể trí theo hạt nguyên tử trường 

tồn và theo quy luật nhân quả. 

Khi một linh hồn phải chịu nghiệp quả nào đó do việc mang lại sự 

tật nguyền cho người khác ở các kiếp sống trước, các ngài tạo ra 

một thân thể tật nguyền cho đứa trẻ ấy khi sinh ra đời. Đây là 

trường hợp những đứa trẻ bị dị tật bẩm sinh. Linh hồn thì không 

phán xét trong việc này. Nó xem đây là bài học mà nó cần phải 

học để có thể có thêm hiểu biết và vươn đến các tầng thứ tiến 

hóa cao hơn. Thật vậy, linh hồn luôn được ban cho cái ý chí để 

hợp nhất với Đấng Tạo Hóa, Đấng cha lành của muôn loài. 

Nhưng trước khi đi đến sự hợp nhất ấy, nó phải trải qua rất nhiều 

bài học để đến được nơi ấy. Và linh hồn sẽ không bỏ qua bất kỳ 

bài học nào để được học hỏi. Đối với linh hồn thì việc bị tật 

nguyền không có gì to tát, nó giống như việc mặc một chiếc áo 

có thủng vài cái lỗ nhỏ. Nó không sao, sau 1 thời gian nó sẽ giũ 

bỏ chiếc áo đó và tìm kiếm 1 chiếc áo khác đẹp đẽ hơn. 

Thiên thần vô sắc có một trí tuệ tuyệt vời và có một tư tưởng vũ 

trụ rộng mở. Các ngài cũng đang trên đường tiến hóa của mình 

để trở thành một vị đại thiên thần, có uy lực vô cùng to lớn. 
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4. THIÊN THẦN NHÂN QUẢ 

 

 

Là thiên thần chịu trách nhiệm cho việc phân phối nhân quả đến 

tất cả chúng sinh trong phạm vi mà thiên thần ấy đảm nhận. Đa 

phần nhân quả ở đây chủ yếu là cho nhân loại, vì ở nhân loại thì 

nghiệp quả là rõ ràng và có tác động lớn nhất. Các thiên thần 

thường hoạt động theo sự hướng dẫn và chỉ thị từ trên cao đưa 

xuống, và cao nhất là từ Đấng Thái Dương Thượng Đế, cho nên 

các thiên thần ít có nghiệp quả phải gánh chịu. Nói cách khác 

thiên thần ít có tự do ý chí như con người. Con người được phép 

làm bất kể chuyện gì từ tốt đẹp nhất cho đến xấu xa nhất, tuy 

nhiên đi cùng với đó chính là con người phải chịu trách nhiệm 

cho bất cứ việc gì mình làm (luật tự do ý chí đi kèm với luật nhân 

quả). 

Thiên thần nhân quả thường là những nhân vật cao cả đến từ 

những thái dương hệ trước Thái Dương hệ chúng ta. Các vị có 

một kiến thức và một sự hiểu biết vô cùng lớn. Các vị còn là một 

trong những sinh mệnh có trái tim nhân từ và công bằng nhất 

trong hệ thống các thiên thần. Các thiên thần nhân quả này 

tương đương với chức vụ đại thiên thần. 
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Các ngài làm việc với các đấng quản trị hành tinh, các vị hướng 

đạo linh hồn và với các linh hồn để đem đến nhân quả chính xác 

nhất , đúng thời điểm nhất, đảm bảo tính công bằng và đem đến 

bài học tốt nhất cho các linh hồn. 

Chúng ta nên xem nghiệp quả là những bài học giúp ích cho sự 

tiến hóa của linh hồn nhiều hơn là sự vay trả trả vay hay là cái gì 

đó mà ta phải nhận lại sau khi ta đã gây ra. 

Khi 1 linh hồn còn chưa tiến hóa, linh hồn đó thường làm những 

hành động đem đến sự đau khổ cho những LH khác. Vì vậy, luật 

nhân quả được các thiên thần nhân quả duy trì nhằm đem đến 

những bài học cho các LH ấy, để các LH ấy học hỏi, hiểu biết 

hơn, để tiến hóa hơn. 

Khi 1 LH đã đầy đủ hiểu biết, LH ấy không còn cố gắng gây ra 

đau khổ cho những LH khác, thì việc học hỏi thêm, phải nhận 

lãnh thêm những nghiệp quả là không còn cần thiết. Tuy nhiên, 

nếu vị đó còn nhận thêm nghiệp quả xấu nào đó, thì ấy cũng là 

lợi ích cho những LH khác, để đem đến bài học cho những LH 

đó. Đó là sự hi sinh to lớn của các vị ấy. 
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5. THIÊN THẦN PHỤNG SỰ 

 

Thiên thần phụng sự là thiên thần mang lại năng lượng sống và 

duy trì sự tiến hóa cho các chúng sinh nơi ngài hoạt động. 

Các thiên thần này nhận năng lượng trực tiếp từ cõi Niết bàn và 

các cõi cao hơn của Thái Dương hệ, chuyển hóa nó xuống các 

cõi thấp hơn cho các thiên thần phụ trách dưới ngài và đưa nó 

đến các chúng sinh nơi phạm vị hoạt động của ngài. 

Thiên thần này gồm có các dạng như thiên thần vùng, thiên thần 

quốc gia, thiên thần đa quốc gia, thiên thần địa cầu.. 

Con người chúng ta biết rất ít về sự hoạt động của các ngài, tuy 

nhiên các ngài có tác động rất lớn đối với cuộc sống cũng như 

sự tiến hóa của con người và vạn vật. 

Khi một người đạt đến cấp độ Chân Sư được 6 lần điểm đạo, sẽ 

có 7 con đường tiến hóa cho các vị lựa chọn, trong đó có 1 con 

đường tiến hóa để trở thành đại thiên thần. 
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1. Nhập vào cõi Niết Bàn, sanh hóa bầu thế giới vị lai 

2. Nhập vào cõi Niết Bàn để tiến hóa thêm, sau này sẽ trở 

thành vị Avatar- Đấng Hóa Thân. 

3. Giữ xác phàm, làm việc phụng sự, ban rải thần lực cho 

thế gian 

4. Giữ xác phàm, tham gia vào Quần Tiên Hội, làm việc như 

các vị Chân Sư 

5. Nhập vào đường tiến hóa của Đại Thiên Thần 

6. Hiệp sức với Thiên thần và tạo lập dãy hành tinh mới 

7. Phụng sự đấng Thái Dương Thượng Đế, đem mệnh lệnh 

đi khắp các dãy hành tinh. 

 

Việc hiểu biết về các thiên thần và các công việc của các ngài, sẽ 

đem lại lợi ích rất lớn sau này trong việc hợp tác của con người 

với các Thiên thần, nhất là những vị có nghiên cứu về huyền bí 

học và đang phát triển tinh thần để đạt đến quả vị Đạo đồ, Chơn 

Tiên. 

Hợp tác với các Thiên thần, sẽ giúp công việc của các thiên thần 

bớt khó khăn và dễ dàng trôi chảy hơn, từ đó thúc đẩy sự tiến 

hóa mau lẹ hơn cho chúng ta và cho vạn vật thiên nhiên. 
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II.THẾ GIỚI TINH LINH 

 

Tinh linh là một loại chúng sinh có mức độ tiến hóa dưới đẳng 

cấp Thiên thần, có rất nhiều ở cõi ether (dĩ thái) và cõi trung 

giới. Tinh linh có một đời sống đơn giản và vui vẻ, ít lo lắng và 

sợ hãi những vấn đề như của con người. Tiếp xúc với tinh linh 

sẽ cho ta một cảm giác vui vẻ, tinh nghịch và đáng yêu. Hầu 

như tinh linh ở trong trạng thái vui vẻ suốt cả ngày. Tinh linh 

chủ yếu chăm sóc cho khoáng vật, cây cỏ và các con vật nhỏ 

bé trong khu vực mà chúng đảm nhiệm. Khi đã đạt đến mức 

độ hiểu biết nào đó tinh linh sẽ tiến hóa lên làm một vị thiên 

thần. 

Ta sẽ phân chia tinh linh thành các loại như sau: 

1. Tinh linh sống ở cảnh giới ether(tinh linh đất nước gió lửa) 

2. Tinh linh sống ở cõi trung giới 

3. Tinh linh ở cõi hạ thiên 

4. Tinh linh ở cõi thượng thiên 

Một số hình ảnh tinh linh 
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1. TINH LINH CÕI ETHER 

 

Là tinh linh sống ở các cảnh giới ether nhưng lại tập trung ở một 

khu vực nào đó ổn định, nơi mà tinh linh chăm sóc. Và các tinh 

linh này xem các vật chất của cõi trần như đất, nước, gió, lửa 

như là nhà của mình vậy. Tinh linh sẽ gắn bó với chúng lâu dài 

trừ khi có sự chỉ định dời đi của Thiên thần. 

Sau đây ta đi vào chi tiết các loại tinh linh ở cõi ether 

 

     A.Tinh linh đất 

Là loại tinh linh có môi trường sống chủ yếu là đất và phía trên 

mặt đất một chút.Tinh linh loại này thường được biết đến như là 

chú lùn, tiên nữ, thổ thần, tinh linh cây, tinh linh khoáng vật... 

Tinh linh đất sẽ có 4 loại chính, bao gồm tinh linh dưới lòng đất, 

tinh linh trên mặt đất, tinh linh cây và tinh linh vườn, rừng. 

 

-Tinh linh dưới lòng đất. (Thổ tinh)  

Các tinh linh này làm việc trong lòng đất, trong các hầm mỏ, 

khoảng sản. Tinh linh giúp giữ gìn và tăng sinh khí cho các  

khoáng vật. Chúng hấp thụ prana từ bên trên và 

truyền vào lòng đất. Cũng cũng giúp lưu chuyển 

các khoáng chất và chất dinh dưỡng cho cây hấp 

thụ. Những tinh linh này giống như những chú giun 

cần mẫn hăng say làm việc cả ngày và đêm, đem 

đến sinh lực và sự phát triển cho loài kim thạch, 

cây cối và các vi sinh vật sống trong đất. Nhờ sự 

giúp đỡ của tinh linh loại này mà đất trở nên tươi 

tốt hơn và ít bị bạc màu hơn. 
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-Tinh linh trên bề mặt đất.(Chú lùn)  

Đây là nơi hoạt động của các chú lùn, 

những nhân vật thần tiên thường 

được nhắc trong chuyện cổ tích thần 

thoại. (Lưu ý là các tinh linh hầu như 

không phân chia giới tính. Tuy nhiên 

bề ngoài và vẻ mặt chúng trông có vẻ 

giống người, nếu giống người nam thì 

gọi là ông cây, thần cây, chú lùn, nếu 

giống người nữ thì gọi là tiên nữ, tiên 

cá). Các chú lùn cao khoảng 15-

30cm, khuôn mặt có vẻ già dặn, lùn 

tủn. Cằm chú nhọn hoắc, nhìn từ xa 

trông giống như những bộ râu. Chú 

lùn chăm sóc cho những loài cây nhỏ, bụi rậm, các loài cây dại. 

Chúng hay chui núp trong đá, coi đá là nhà của mình. Chúng 

cũng giúp tiếp sinh lực cho đá, nhờ đó mà đá được tồn tại lâu 

dài. Đá, như chúng ta biết, thuộc loài kim thạch, cũng có cơ thể 

sinh lực(thế phách) để duy trì sự sống cho mình. Khi hòn đá 

chết, sinh lực rút đi, hòn đá dần hao mòn và trở thành đất. 

 

- Tinh linh cây(mộc tinh, trong Phật giáo gọi đây là chư thiên càn 

thát bà).  

 Là loại tinh linh thường sống trên một loại cây cụ thể nào đó. 

Chúng coi cây là cơ thể của mình, là nhà của mình, và rất ít khi 

rời cây. Đôi khi chúng cũng rời cây để đi dạo nhìn ngắm xung 

quanh nhưng không rời cây quá xa. Giữa cây và tinh linh có một 

mối liên hệ đặc biệt nào đó. Chúng ở trong cây là để giúp cho sự 

phát triển của cây. Chúng lưu chuyển dòng sinh lực trong cây 

được dễ dàng hơn, nhất là lưu chuyển từ việc hấp thụ năng 

lượng cho cây đi khắp thân, và lưu chuyển dòng nước cùng chất 
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dinh dưỡng đi lên. Nhờ có tinh linh mà quá trình trao đổi chất của 

cây được nhanh chóng hơn, cây càng phát triển nhanh hơn. Tất 

nhiên là không có mộc tinh thì cây vẫn sống bình thường, có điều 

phát triển chậm hơn. 

Mộc tinh rất gắn liền với cây, vì vậy những ai ảnh hưởng đến sự 

sống của cây hay chặt bỏ cây sẽ làm chúng tức giận và khó chịu. 

Cây cũng là một loài đã có sự phát triển về thể cảm dục, cho nên 

chúng cũng cảm nhận được ít nhiều những tác động từ mọi thứ 

xung quanh như hoạt động con người, gió, mưa, ánh nắng, nhiệt 

độ... Vì vậy, khi nào thực sự cần thiết ta mới nên nhổ bỏ hoặc 

chặt bỏ cây đi, còn không thì không nên phá hủy cây vô cớ.  

Ví như một câu chuyện trong Phật pháp nói về chư thiên cây(ở 

đây là mộc tinh).  

“Lúc bấy giờ, đức Phật Thế Tôn ngự tại thành Āḷavī, nơi tháp thờ 

Aggāḷava. Vào lúc bấy giờ, trong lúc thực hiện công trình mới, các 

tỳ khưu ở thành Āḷavī chặt cây và bảo người chặt. Có vị tỳ khưu nọ ở 

thành Āḷavī chặt cây. Vị thiên nhân ngụ ở trên cây ấy đã nói với vị tỳ 

khưu ấy điều này: 
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 - Thưa ngài, ngài có ý định làm chỗ ở cho mình thì xin ngài chớ phá 

hủy chỗ ở của chúng tôi. 

Vị tỳ khưu ấy trong lúc không lưu tâm đã chặt đi và đã đánh trúng 

cánh tay đứa bé trai của vị thiên nhân ấy. Khi ấy, vị thiên nhân ấy 

đã khởi ý điều này: “Có lẽ ta nên đoạt mạng sống của vị tỳ khưu này 

ngay tại nơi đây?” Rồi vị thiên nhân ấy đã khởi ý điều này: “Việc ta 

đoạt mạng sống của vị tỳ khưu này ngay tại nơi đây là không đúng 

đắn, có lẽ ta nên trình sự việc này lên đức Thế Tôn?” 

Sau đó, vị thiên nhân ấy đã đi đến gặp đức Thế Tôn, sau khi đến đã 

trình sự việc ấy lên đức Thế Tôn. 

- Này thiên nhân, lành thay, lành thay! Này thiên nhân, lành thay 

ngươi đã không đoạt lấy mạng sống của vị tỳ khưu ấy. Này thiên 

nhân, nếu hôm nay ngươi đã đoạt lấy mạng sống của vị tỳ khưu ấy, 

này thiên nhân ngươi đã gây ra nhiều sự vô phước. Này thiên nhân, 

hãy đi, ở chỗ kia có thân cây mọc riêng biệt. Hãy đi đến nơi ấy.” 

Cây cũng có thể cảm nhận được ít nhiều tình cảm của con 

người, khi ta thực sự biết yêu thương mọi vật và thiên nhiên, 

chúng cũng có thể đáp ứng lại những tình cảm của ta, nhất là 

những cây lâu năm. 
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-Tinh linh chăm sóc vườn, tinh linh rừng.(Tiên nữ, lâm tinh)  

 

Là các loài tinh linh có sự tiến hóa và hiểu biết cao hơn 3 loại kể 

trên, đôi khi một vài trong số chúng không dùng cơ thể ether mà 

dùng cơ thể chất thanh khí (giống thể vía con người). 

+Tiên nữ thường sống ở vườn cây, những nơi gần con người. 

Họ thường rất đáng yêu, dễ thương, ngây ngô và ngộ nghĩnh. 

Các tiên nữ thường cao khoảng 0.8 - 1.2m, lướt dạo khắp vườn 

cây, nhảy múa trên những đóa hoa, đắm mình trong mùi hương 

ngào ngạt của một bông hoa đầy hương. Ngắm nhìn tiên nữ 

cùng những cảnh sắc tuyệt đẹp trong vườn hoa cũng tương tự 

như những câu chuyện thần tiên mà ngày xưa ta thường nghe 

kể. 
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Giới tiên nữ thường có nhiệm vụ chăm sóc cho vườn cây, ngoài 

ra tiên nữ cũng giúp đỡ cho những loài con trùng nhỏ như sâu, 

bướm, chim chóc, các loài sóc, chuột...Tiên nữ đôi khi cũng có 

tiếp xúc với người, nhất là những em bé nhỏ. Tiên nữ rất thích 

gần những em bé nhỏ, nhảy múa xung quanh chúng, cười đùa 

với chúng để chúng được vui vẻ. Nhiều bậc cha mẹ đôi khi thấy 

trẻ em đùa nghịch với một ai đó rất vui vẻ mà không hề biết rằng 

có sự hiện hiện của các tinh linh tiên nữ bên cạnh. Sự có mặt 

của tiên nữ thường làm cho bầu không khí trở nên vui vẻ và sinh 

động. 

Rất tiếc là ngày nay cùng với sự phát triển của văn minh hiện đại, 

nhiều cây cối bị chặt bỏ đi để xây dựng nhà cửa, nhà máy, công 

trình...làm cho nhiều tiên nữ trở nên lánh xa con người, càng ít 

tiên nữ tiếp xúc với người hơn. Chỉ một số nơi vắng vẻ hoặc 

những nơi thôn quê là đôi khi có sự tiếp xúc và hiện diện của tiên 

nữ. 

+Tinh linh rừng(lâm tinh): là những loài tinh linh cũng có chức 

năng như tiên nữ, nhưng chúng chủ yếu sống ở rừng cây. Các 

tinh linh rừng có vẻ mặt điềm đạm hơn tiên nữ, và đôi khi nhìn 

chúng có vẻ hung dữ, bởi chúng sống khá lâu năm ở trong rừng, 

một nơi yên tĩnh và thanh bình hơn là ở vườn. 

Những khi đi vào trong rừng, ta sẽ thấy có sự hiện diện của tinh 

linh rừng, giống như những con mắt đang theo dõi ta xung 

quanh, hay sự xào xạc của những chiếc lá, sự nhấp nhô của cây 

cối. Đôi khi một vài loài tìm cách dẫn người đi vào rừng với ý đồ 

xấu trở nên bị lạc đường, mà người ta hay gọi chúng là ma da 

dẫn đường. 

 

B. Tinh linh nước 
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Tinh linh nước là loài tinh linh có cấu tạo bằng chất ether và sống 

trong môi trường ưa thích của chúng là nước như ao hồ, sông 

biển, đầm lầy... 

Tinh linh nước gồm có tinh linh sống trên mặt biển, sống trong 

lòng biển, tinh linh sống ở sông suối và tinh linh sống ở ao hồ. 

 

-Tinh linh trong lòng biển: 

Bao gồm 2 loại chủ yếu là tinh linh mập mờ sống ở dưới sâu 

trong lòng biển và thủy tinh hạng thấp sống ở trong lòng biển. 

Tinh linh mập mờ sống ở dưới sâu đáy biển, những nơi tối tăm 

và mờ mịt. Chúng ít khi đi lên phía trên mặt biển. Cũng giống như 

những con cá sống dưới đáy biển, chúng không thích lên phần 

biển ở phía trên, vì ở trên có điều kiện độ ẩm và áp suất không 

thích hợp cho chúng. Chúng có một vài công việc chăm sóc cho 

sự phát triển của các khoáng sản nơi đáy biển, các loại san hô, 

Nàng tiên cá 
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tảo, thực vật trong lòng biển. Loại tinh linh này có trí tuệ tương 

đối thấp, và con người hiếm khi bắt gặp được chúng. Hình dáng 

chúng mờ mờ ảo ảo, cơ thể trong suốt, tựa như những bóng ma, 

có loại thì dữ tợn, mắt đỏ, giống như những con ma da 

Bên trên tinh linh mập mờ là những thủy tinh hạng thấp sống ở 

trong lòng biển. Chúng hấp thụ ánh sáng và truyền sinh lực 

prana cho các sinh vật khác trong lòng biển hấp thụ, giúp cho sự 

hấp thu sinh khí của các loài sống dưới đáy biển. Chúng cũng 

chăm sóc cho sự phát triển của các loài cá và các loài động vật 

khác sống trong biển. 

 

-Tinh linh trên mặt biển. 

Sống trên mặt nước và gần bờ là các hạng thủy tinh, hay thủy 

tiên. Chúng thường nô đùa trên sống và bay lượn theo sóng. 

Chúng trong giống như em bé mập tròn mũm mĩm và dễ thương. 

Loài tiến hóa hơn trong chúng được gọi là thủy tiên, hay còn gọi 

là các nàng tiên cá. Chúng thường mang hình dạng những người 

nữ xinh đẹp, đôi khi là hình dạng thật của chúng, đôi khi là do 

chúng dùng tư tưởng biến hóa mà thành. Chúng hay xuất hiện ở 

những tảng đá hoặc gần bờ biển. Đây là những loài tinh linh 

thường được nhắc nhiều trong những câu chuyện cổ tích hoặc 

câu chuyện của các chàng thủy thủ. Các tiên cá mang một vẻ 

đẹp thuần khuyết, gợi cảm, tuy nhiên không phải ai cũng có thể 

thấy được chúng. Chúng chỉ xuất hiện khi chúng có cảm tình với 

ai đó hoặc thích ai đó. Nhiều người đi biển khi gặp nạn cũng 

được chúng chỉ dẫn giúp đỡ. 

Đa phần các tinh linh đều yêu đời, ngây thơ và ngộ nghĩnh, 

chúng hiếm khi tìm cách hại con người trừ khi con người làm ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của chúng. Chúng cũng tìm 

cách bảo vệ biển, bảo vệ những sinh linh sống trên biển khỏi 

những người đánh cá, bởi vì chúng chăm sóc cho những sinh 

linh đó. Chúng ta nên biết rằng mỗi loài tinh linh chăm sóc cho 
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một khu vực mà chúng được giao phó, dưới sự hướng dẫn của 

các thiên thần vùng đó. Chúng báo cáo với thiên thần về những 

việc mình đã làm. Khi đã đầy đủ hiểu biết và hoàn thành tốt các 

nhiệm vụ, chúng được cân nhắc đưa lên làm thiên tinh và được 

gần gũi thiên thần. Đến thời điểm nào đó chúng sẽ thực hiện một 

bài kiểm tra và được thăng tiến lên làm thiên thần. Có một buổi lễ 

dành cho những tinh linh tốt nghiệp thành thiên thần. 

 

-Tinh linh sông suối.  

Là tinh linh sống ở nơi sông suối và xem vùng nước ấy là nhà 

của chúng. Chúng chăm sóc cho những chúng sinh sống trong 

vùng ấy. Lưu ý là thông thường có rất nhiều tinh linh sống chung 

một khu vực và cùng nhau chăm sóc cho các loài ở khu vực ấy. 

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ chúng tụ tập lại nhảy múa và ca 

hát. Tuy nhiên, đối với tinh linh, nhiệm vụ chăm sóc khu vực mà 

chúng sống thì cũng là một loại giải trí nào đó, chứ không hẳn là 

nhiệm vụ mà chúng phải làm, bởi không có chúng các sinh vật ấy 

vật phát triển bình thường, tuy nhiên có chúng thì các sinh vật ấy 

được thúc đẩy phát triển nhanh hơn và đa dạng hơn. Đối với tinh 

linh, đời sống là một sự vui chơi và thỏa thích. Tinh linh rất hồn 

nhiên và ngây thơ, giống như những em bé vậy. Nơi nào có sự 

xuất hiện của tinh linh thì nơi ấy vui tươi và thoải mái. Tinh linh 

hầu như vui chơi suốt ngày. Mỗi lần chúng hấp thụ sinh lực là 
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mỗi lần chúng dường như 

tăng thêm sức mạnh, cảm 

thấy phấn chấn và tràn trề 

sinh lực, sau đó chúng 

giải phóng sinh lực ấy ra 

xung quanh cho cây cối, 

sinh vật và các khoáng 

vật. Tinh linh hầu như 

không có sự lo lắng sầu 

muộn đau khổ như ở con 

người. Đôi lúc chúng cảm 

thấy có sự tức giận do 

những ảnh hưởng tiêu 

cực do con người gây ra, 

nhưng dường như chúng 

quên rất nhanh sau đó, 

giống như những em bé 

hờn dỗi, rất dễ mau quên. 

 

-Tinh linh ao hồ, đầm lầy.  

Chúng chăm sóc cho khu vực cả ở dưới ao và cả những cây cối 

ở gần khu vực đó. Chúng là những tinh linh xinh đẹp, có vẻ mặt 

ngây thơ, thường vui đùa với nước, tung lên rồi lượn xuống , 

tung tăng bên những cành hoa, ngồi chơi bên các tảng đá xung 

quanh hồ.  

Những loài tiến hóa hơn thường có tiếp xúc với người, vài loài 

được con người thợ phụng và tôn kính, như thần sông, thủy 

thần... 

 

C. Tinh linh không khí 
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Tinh linh không khí là loại tinh linh sống chủ yếu ở môi trường 

không khí. Tinh linh không khí là loài tiến hóa cao hơn tinh linh 

nước và tinh linh đất. Tinh linh không khí hoạt động chủ yếu trên 

môi trường không khí, ít chịu lệ thuộc vào môi trường vật chất 

như đất, nước, nên tinh linh loại này có hoạt động linh hoạt hơn. 

Tinh linh không khí bao gồm tinh linh gió (phong tinh), tinh linh 

mây (vân tinh), tinh linh bão, tinh linh rồng. 

 

 -Tinh linh gió (Phong tinh) 

Tinh linh loại này thường có kích thước 

nhỏ, khoảng 0.2m-0.6m, chúng thường 

vi vu cùng những cơn gió. Chúng bay 

lượn trong gió, tìm cách điều hướng 

những cơn gió nhỏ đến những nơi mà 

chúng muốn. Chúng điều tiết nhiệt độ 

trong môi trường mà chúng đảm nhiệm 

thông qua việc điều hướng những cơn 

gió, chúng điều tiết độ ổn định của các 

lớp không khí trong các tầng đối lưu, 

chúng hấp thụ sinh khí và trao truyền 

nó xuống phía dưới. Vì là tinh linh tiến 

hóa hơn nên chúng cũng giúp đỡ các loài tinh linh bên dưới 

mình, chỉ đạo và hướng dẫn mở rộng cuộc sống của các sinh vật 

bên dưới.  

Cùng với tinh linh mây và tinh linh bão, tinh linh gió góp phần 

trong việc tạo mưa, gió, áp thấp và bão. Vì chúng có sự hiểu biết 

nhất định và trải qua nhiều kiếp sống cho nên chúng được giao 

phó cho những công việc có tính chất ảnh hưởng mạnh như vậy. 

 

-Tinh linh mây (vân tinh).  
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Vân tinh thường sống trên cao và trên những đám mây. Chúng 

đùa giỡn và múa lượn trên mây. Chúng nén tạo mây thành 

những hình thù mà chúng thích. Vân tinh thường làm nhiệm vụ 

chủ yếu là kết hợp các khối mây lại với nhau tạo thành một đám 

mây lớn, từ đó tạo mưa cho thiên nhiên, theo chỉ đạo của thiên 

thần. Đôi khi chúng cũng đi xuống phía dưới nước và chăm sóc 

cho các loài ở dưới.  

Vân tinh thường cố gắng kết nối những đám mây để nó không bị 

gió đánh tan hay bị mặt trời làm cho bốc hơi. Vân tinh kết hợp 

gió, mây và hơi nước lại với nhau để tạo thời tiết tốt đẹp nhất cho 

vùng mà chúng ảnh hưởng. Đôi khi người ta gọi chúng là thần 

mưa. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng có sự hoạt động của 

chúng. 

 

-Tinh linh bão:  

Là loại tinh linh làm việc theo sự chỉ đạo của thiên thần để tạo ra 

những cơn áp thấp, gió mùa và 

bão lũ. Mỗi hiện tượng thời tiết 

đều được điều khiển bởi các 

Thiên thần có liên quan đến nó. 

Tất cả đều làm việc theo Thiên 

Ý, từ cấp cao nhất đến cấp thấp 

nhất.  

Mỗi hoạt động thời tiết hoặc 

thiên tai đều có nguyên nhân 

của nó, hoặc là sự điều chỉnh 

lại hoạt động của Mẹ Trái Đất, 

hoặc điều chỉnh sự mất cân 

bằng các lực trong thiên nhiên, 

một phần thiên tai thảm hỏa xảy 

ra là do sự trừng phạt của thiên 

nhiên đối với những việc làm không đúng đắn của con người. 
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Ta nên biết rằng Trái Đất là một cơ thể sống, có thân thể vật lý 

và có linh hồn, chứ không phải vô tri vô giác như chúng ta 

thường nghĩ. Các sinh vật sống trên Trái Đất cũng giống như 

những tế bào sống trong cơ thể người. Có thể tế bào xem chúng 

mới là di chuyển, hoạt động, còn cơ thể là bất động, vô tri vô 

giác. Cũng vậy, nhiều người cũng nghĩ rằng mình là sống động, 

mình là di chuyển, còn Trái Đất thì đứng im, vô tri vô giác. Thật ra 

không phải vậy. Mẹ Trái Đất cũng đang chuyển động, cũng đang 

giao tiếp với thế giới xung quanh, ở trên tầm mức to lớn mà con 

người không hiểu được, và ở trên các cảnh giới mà con người 

không nhìn thấy được. 

 Con người có các yếu tố đất nước gió lửa thì có thể Trái Đất 

cũng có đất nước gió lửa, con người có hệ thống kinh mạch, 

huyệt đạo thì Trái Đất cũng có kinh mạch, huyệt đạo. Con người 

có thể xác, vía, trí, linh hồn, Trái Đất cũng có thể xác, vía, trí, linh 

hồn vậy. Nhưng thể xác của Trái Đất là bao gồm tất cả thể xác 

của toàn bộ sinh vật sống trong Trái Đất. Thể vía của Trái Đất 

cũng bao gồm toàn bộ thể vía của các sinh vật sống trong Trái 

Đất... 

Vì vậy, các sinh vật, con người sống trong trái Đất cũng như tế 

bào của trái Đất vậy. Nếu các tế bào sống lành mạnh, giúp đỡ cơ 

thể Trái Đất phát triển thì Trái Đất sẽ yêu thương và chiều 

chuộng nó. Nếu nó gây hại cho Trái Đất, nó được xem như 

những vi khuẩn vi rút gây hại, vì vậy Trái Đất sẽ khởi động cơ 

cấu miễn dịch của mình để tiêu diệt vi rút vi khuẩn đó, thông qua 

thiên tai và thảm họa. 

Trong việc tạo nên bão lũ, động đất để điều chỉnh sự mất cân 

bằng trong cơ thể, Mẹ Trái Đất có sự giúp đỡ của các Thiên thần 

và các tinh linh. Các tinh linh bão có nhiệm vụ trong phần việc 

này. Khi cơn bão đi qua, các Thiên thần và tinh linh bão sẽ cố 

gắng hết sức để khắc phục những thiệt hại mà bão đã gây ra. 
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-Những tinh linh rồng. 

 Đây là loài tinh linh với kích thước to 

lớn, từ 2.5m đến 5m. Được xếp vào 

tinh linh không khí vì chúng sống ở 

môi trường không khí rất cao, cao 

nhất trong số các loài tinh linh không 

khí. Chúng tiến hóa từ tinh linh nước, 

loài mà người ta hay gọi là thuồng 

luồng. Chúng có nhiệm vụ hấp thu 

năng lượng của mặt trời và dự trữ 

chúng ở dạng điện. Khi các tinh linh 

thời tiết cần sử dụng năng lượng thì 

có thể hấp thụ năng lượng từ những 

con rồng này để phục vụ cho công 

việc của chúng. Loài rồng này có thể 

là những con rồng được kể trong 

truyền thuyết, vì chúng có vẻ gồ ghề, to lớn, trông xấu xí và có 

khả năng phóng ra điện, tuy nhiên chúng không nguy hiểm nhiều 

như ta tưởng tượng vì chúng rất hiền lành và ít khi đi xuống mặt 

đất. 

Chúng sống cuộc đời đơn giản của mình, hòa hợp với thiên 

nhiên và làm việc theo mệnh lệnh của Thiên thần. 
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D. Tinh linh lửa. 

Là loại tinh linh sống chủ yếu trong môi trường lửa, ta có thể gọi 

họ là hỏa tinh. Tinh linh loại này là tiến hóa hơn cả, chúng cũng ở 

trong một môi trường đặc biệt hơn các môi trường khác, đó là 

lửa, liên quan đến sự sáng tạo cũng như sự hủy diệt, một môi 

trường thuộc chất dĩ thái, nhẹ nhàng hơn đất, nước và không 

khí. 

Tinh linh lửa có hoạt động quan trọng trong đời sống của tinh linh 

cũng như môi trường thiên nhiên. Nhiệm vụ chủ yếu là hấp thụ 

prana từ các thiên thần, sau đó phân tán ra cho các tinh linh cấp 

thấp hơn hấp thụ. Bởi nguồn năng lượng prana mặt trời là to lớn 

và mạnh mẽ, cho nên nó được hấp thụ và phân tán qua từng cấp 

bậc, từ trên xuống dưới, để nguồn năng lượng là không quá lớn 

đối với từng chúng sinh. Con người cũng có thể phách được cấu 

tạo bởi chất ether, có khả năng hấp thụ sinh khí từ ánh nắng mặt 

trời, từ đất, từ chất dinh dưỡng trong thức ăn, từ không khí qua 

THIÊN THẦN LỬA 
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hơi thở. Nhờ có nguồn năng lượng dồi dào đó mà thân thể con 

người mới có thể hoạt động tốt được.  

Tất cả các tinh linh đều nhờ nguồn năng lượng prana mặt trời mà 

hoạt động được. Và chúng cũng sống trong một bể năng lượng 

dồi dào và phong phú. Tinh linh chỉ có cơ thể năng lượng mà 

không có thân thể vật lý năng nề, do đó tinh linh có nhiều năng 

lượng để hoạt động, do đó chúng hoạt động suốt ngày, hầu như 

24/24, mà không cần ăn uống gì. Tinh thần của tinh linh lúc nào 

cũng vui vẻ và yêu đời, vì luôn được tắm mình trong bể năng 

lượng dồi dào ở cõi ether. 

Lửa là môi trường yêu thích của tinh linh lửa, vì vậy nơi đâu có 

lửa thì nơi đó có tinh linh lửa tụ tập và vui đùa. Các tinh linh lửa 

luôn có niềm yêu thích đối với ngọn lửa khi ngọn lửa bùng lên. 

Chúng tắm mình trong lửa, nhào lộn trong lửa và vui đùa trong 

lửa.  

Có một vài hạng tinh linh lửa nhỏ thì ở các khu vực nhà bếp, 

những nơi có sự đốt cháy thường xuyên của con người. Đôi khi 

chúng cũng xuất hiện để giúp đỡ con người. Nhiều người tôn 

trọng thờ cúng chúng trong nhà bếp. 

Chúng cũng xuất hiện ở trong lòng đất để duy trì sự phát triển 

của các vi sinh vật trong đó, cung cấp năng lượng cho các sinh 

vật ấy tiêu hủy vật chất bị chôn vùi trong lòng đất, để trả lại vật 

chất ở dạng đơn giản cho đất mẹ. Vì vậy tinh linh loại này cũng 

vô cùng quan trọng cho cuộc sống của con người và thiên nhiên. 

 

Bên cạnh đó ta còn có các tinh linh lửa lớn, chúng hay hoạt động 

bên cạnh núi lửa và trong các dòng mắc ma. Công việc của 

chúng là duy trì sự hoạt động ổn định của núi lửa và các dòng 

mắc ma. Bên trên chúng luôn có sự quản lý chặt chẽ của thiên 

thần lửa, bởi núi lửa là một trong những hoạt động địa chất quan 

trọng của địa cầu, hoạt động của chúng có ảnh hưởng rất nhiều 

đến sinh mạng của các sinh vật trên địa cầu. Khi có một sự phun 
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trào núi lửa, tinh linh lửa sẽ cố gắng thông báo chúng cho các 

tinh linh xung quanh được biết, sau đó các tinh linh ấy sẽ thông 

báo lại cho các loài sinh vật ở gần đó biết để đi lánh nạn. 

Tinh linh lửa loại này cũng hay xuất hiện trong những đám cháy 

lớn. Mỗi khi có đám cháy lớn xuất hiện là chúng tụ tập lại cả 

hàng trăm, hàng ngàn con để đùa giỡn và nhào lộn xung quanh 

ngọn lửa. Ngọn lửa làm kích thích chúng, làm cho chúng có cảm 

giác sung sướng và thích thú. 

Các tinh linh lửa thường có vẻ mặt hung dữ và khó tính, vì vậy ít 

thấy các loại tinh linh khác có giao tiếp với chúng. Chúng thường 

hoạt động đơn lẻ và một mình. 

 

***Như vậy, ta vừa được giới thiệu sơ lược về các loại tinh linh 

của 4 yếu tố thiên nhiên, đó là đất, nước, không khí và lửa. Các 

tinh linh này có vai trò rất quan trọng đối với thiên nhiên, vì vậy 

sự hiểu biết về chúng một cách đúng đắn là một vấn đề quan 

trọng cho sự phát triển của con người gắn liền với thiên nhiên và 

các cấp bậc giới thần tiên. 

Sự hợp tác với tinh linh và đẳng cấp thiên thần sẽ giúp ích cho 

cuộc sống và phát triển bền vững của con người, nó là một mắc 

xích quan trọng cho việc xây dựng và phát triển xã hội mới trong 

tương lai, là bước tất yếu cho việc xây dựng thiên đường tại thế 

trong Trái Đất Mới. Hi vọng việc nghiên cứu về tinh linh và thiên 

thần sẽ được phát triển nhiều hơn nữa về sau. 
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2. TINH LINH CÕI TRUNG GIỚI 

 

Tinh linh cõi trung giới là tinh linh có cấu tạo cơ thể bằng chất 

thanh khí và hoạt động chủ yếu ở cõi trung giới 

Có 3 dạng chủ yếu : tinh hoa chất trung giới, tinh linh thiên nhiên 

và tinh linh nhân tạo. 

 

A.Tinh hoa chất cõi trung giới 

-Đây là một loài kém tiến hóa trong cõi trung giới, đang trong quá 

trình đi sâu vào vật chất, và tiến hóa lên thành loài kim thạch. 

Loài này luôn tìm cách vật chất hóa mình, nên nó thường ở 

những nơi nào có sự rung động năng nề và chậm chạp. Chúng 

có một số lượng vô cùng lớn ở cõi trung giới, không có trí tuệ, chỉ 

rung động theo những rung động tư tưởng phát ra từ con người 

hoặc từ những chúng sinh có tư tưởng khác. 

Chúng có nhiều trong thế vía con người, nơi những người có 

rung động nặng nề và thiên về dục vọng. Khi 1 người có tư 

tưởng dục vọng nào đó, chúng sẽ bám theo thể vía của người 

đó. Khi dục vọng được đáp ứng, tinh linh dục vọng này sẽ ở lại 

trong thể vía, và cố tìm cách khơi dậy những dục vọng đã thực 

hiện nơi người ấy. Rất khó để loại bỏ chúng ra ngoài, trừ khi con 

người có một ý chí mãnh liệt và cố gắng giữ gìn trong một thời 

gian dài, khi mà những tác động của chúng không còn hiệu quả, 

và khi con người ấy không còn tư tưởng về những dục vọng ấy 

nữa. Nâng cao rung động của thể vía bằng những tư tưởng 

thanh cao và yêu thương, dần dần chúng cũng bỏ đi. 

 

B.Tinh linh thiên nhiên (thiên tinh) 
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-Là một loài tinh linh tiến hóa cao hơn các tinh linh tứ đại đất 

nước gió lửa. 

Khi các tinh linh đất nước gió lửa đạt đến trình độ hiểu biết nào 

đó, chúng sẽ được các thiên thần cân nhắc để đưa chúng lên 

hàng thiên tinh. Chúng sẽ bỏ chất ether để hoạt động trong chất 

thanh khí của cõi trung giới. Chúng sẽ có cơ hội kề cận thiên 

thần và giúp việc cho thiên thần, để đạt đến mức độ hiểu biết có 

thể tiến hóa sang dòng thiên thần. Đây là một cột mốc quan trọng 

trong vô số kiếp sống của tinh linh.  

Về mức độ tiến hóa, thiên tinh có mức độ hiểu biết tương đương 

với một người bình thường. Còn Thiên thần thì tiến hóa hơn con 

người một bậc. 

Thiên tinh thường làm việc, phụ tá cho thiên thần. Chúng tham 

gia vào các hoạt động nghệ thuật  và mỹ lệ như ca hát, nhảy 

múa, sử dụng các nhạc cụ, hòa tấu, các hoạt động nghi lễ. Cõi 

trung giới không có các vật chất nặng nề như cõi trần, vì vậy các 

hoạt động chủ yếu ở nơi đây là thiên về văn hóa nghệ thuật và 

tinh thần. Một người ở cõi trần quá dính mắc vào vật chất, khi 

sang cõi trung giới thường thấy chán nản và khổ đau, vì không 

có việc gì để làm, không còn vật chất để thưởng thức như trước 

nữa. Họ có thể dễ dàng uốn nắn vật chất cõi trung giới theo tư 

tưởng của mình, tuy nhiên do mọi thứ được tạo ra quá dễ dàng 

nên nó không còn thích thú như cõi trần nữa. 

Các cõi cao ở bên cõi trung giới chủ yếu hoạt động về khoa học 

kỹ thuật, còn các cõi thấp thì hoạt động về văn hóa nghệ thuật. 

Các cõi thấp nhất của cõi trung giới thì gần với con người cõi 

trần, thường tụ tập những người còn dính mắc quá nhiều với vật 

chất. Thông thường những người này khá đau khổ. 

-Thiên tinh cũng tham gia vào hoạt động nghiên cứu khoa học và 

kỹ thuật, nhất là các lĩnh vực về nông nghiệp,sinh học,khí hậu, 

nghiên cứu giống cây trồng, sự cấy ghép và phát triển đa dạng 

thực vật... Thiên tinh tham gia vào phụ trách với thiên thần để 
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phát triển các sáng kiến mới về các lĩnh vực ấy, sau đó họ có thể 

chuyển những ý tưởng này xuống cõi trần để con người thực 

hiện. Nhiều nhà khoa học của chúng ta đã nhận được nhiều ý 

tưởng của thiên thần truyền xuống cho các nghiên cứu của mình. 

Lưu ý là trình độ hiểu biết của các thiên thần tiến hóa cao hơn 

con người nhiều, hơn nữa họ còn có thể tác động vào những 

dạng vật chất vi tế hơn cõi trần như chất ether và chất thanh khí, 

những chất mà con người hầu như chưa hiểu nhiều về chúng, 

cho nên họ có khả năng hiểu biết sâu sắc hơn con người. Có 

những thứ là kỳ lạ và kỳ diệu đối với con người thì đối với họ chỉ 

là chuyện bình thường.  

Thiên tinh còn tham gia vào việc giúp đỡ con người hình thành 

thể dĩ thái của con người, các vật liệu cần thiết cho thể xác trong 

thời kỳ đang còn trong bụng mẹ. Thiên tinh cũng chăm sóc cho 

những người mẹ bằng cách tuôn rãi những năng lượng tốt lành 

lên người mẹ để cho người mẹ được nhẹ nhàng và vui vẻ. Thiên 

tinh cũng hay đùa giỡn cùng trẻ em, kể chuyện cho chúng nghe, 

tạo những hình dáng ngộ nghĩnh và đáng yêu để giúp trẻ em vui 

vẻ.  

Rất tiếc là con người không thấy những điều tốt lành này xảy ra 

vì thiên tinh hoạt động ở cõi trung giới, người bình thường không 

thể thấy được họ, chỉ có những đứa trẻ mới sinh ra cho đến 4,5 

tuổi là đôi khi có thể nhìn thấy được họ. Những đứa trẻ này 

thường rất quý những người bạn vô hình, và thường xem đó là 

ông thần, nàng tiên. 

 

C. Tinh linh nhân tạo (hình tư tưởng) 

Bên cõi trung giới, còn có một loài tinh linh nữa đó là tinh linh 

nhân tạo, tức là loài tinh linh do chính con người tạo ra, hay còn 

gọi là hình tư tưởng. 

Mỗi khi con người suy tưởng một điều gì đó, một hình tư tưởng 

sẽ được tạo ra mang tính chất và hình dáng tương ứng với tư 



https://thuviensach.vn

tưởng của người đó. Những tư tưởng xấu xa sẽ tạo ra hình tư 

tưởng ghê gớm, mang màu sắc đen tối, u ám. Những tư tưởng 

tốt đẹp sẽ mang hình ảnh xinh xắn và đáng yêu, với màu sắc đẹp 

đẽ và sáng trong.  

Ví như khi một người có tư tưởng oán ghét hiểm độc thì hình tư 

tưởng sẽ có màu đen như một đám mây dày mịt. Những lằn đỏ,  

nhọn như cây giáo ở trong đám mây đen mịt là giận dữ. Xám nâu 

là tánh ích kỷ, một trong những màu thường có trong thể vía. 

Màu hồng là yêu thương mà không có xen tính ích kỷ. Vì vậy 

nhiều người thường ví von một tình yêu đẹp là tình yêu toàn màu 

hồng. Màu hồng  sáng rở mà có xen nửa hồng, nửa lam là lòng  

từ bi bác ái. Màu xanh hoa cà sáng rở, thường có những  ngôi 

sao sáng chói là đạo đức cao thượng, và những nguyện  vọng 

hết sức thanh cao...Một người có nhãn thông khi nhìn vào thể vía 

của một người nào đó thì sẽ biết được tính cách của người ấy 

thể hiện thông qua thể vía. Không có gì giấu được người ấy. 

Một tư tưởng nếu được kéo dài càng lâu, thì hình tư tưởng ấy sẽ 

tồn tại lâu hơn. Những tư tưởng bình thường thì hình tư tưởng 

sẽ mau chóng mất đi, còn những tư tưởng mạnh mẽ thì kéo dài 

vài tháng, vài năm, nếu nó được tăng cường bởi rất nhiều người 

thì nó có thể tồn tại cả ngàn năm. 

Một người mẹ với tình yêu thương con tha thiết, luôn mong muốn 

con được bình an và khỏe mạnh, có thể tạo ra một hình tư tưởng 

kéo dài cả 100 năm, hình tư tưởng ấy có tác dụng như thiên thần 

hộ mệnh, sẽ bảo vệ người con tránh khỏi những nguy hiểm 

không lường trước được. 

Những tư tưởng xấu xa sẽ tạo ra hình tư tưởng ghê gớm, kỳ dị, 

nếu chúng đủ mạnh mẽ, chúng sẽ ảnh hưởng đến những người 

xung quanh, và tác động mạnh đến những người có tính cách y 

như vậy, làm kích hoạt bản tính xấu xa của người đó lên. 

Có những tư tưởng xấu xa của các nhà hắc thuật thời Atlantic 

(cách đây 10.500 năm) ngày xưa giờ đây vẫn còn tồn tại, và 
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chúng có ảnh hưởng không nhỏ đến tình trạng lộn xộn của thế 

giới hiện nay. 

Đa phần các tinh linh nhân tạo này có liên quan đến hầu hết các 

tinh linh tiêu cực được kể trong dân gian, ví dụ như tinh linh quỷ, 

các loại quỷ ám, ông kẹ, có hình thù kỳ dị và gớm ghiếc. 
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3. TINH LINH CÕI HẠ THIÊN 

 

-Tinh linh hạ thiên là tinh linh có chất liệu bằng chất thượng thanh 

khí (chất khí cấu tạo nên thể hạ trí) và sống ở cõi hạ thiên. 

Tinh linh loại này cũng được chia làm 3 loại: tinh hoa chất hạ 

thiên, tinh linh tự nhiên, tinh linh nhân tạo. 

 

A.Tinh hoa chất hạ thiên 

Giống như tinh hoa chất cõi trung giới, tinh hoa chất cõi hạ thiên 

cũng trên đường hướng hạ của nó, tức là càng tiến sâu hơn vào 

con đường vật chất hóa hơn. 

Ta có 3 loài tinh hoa chất chính, từ thấp đến cao là 

1. Tinh hoa chất thượng thiên 

2. Tinh hoa chất hạ thiên 

3. Tinh hoa chất trung giới 

Chúng là những sự sống sơ khai của chân thần. Sau đó chân 

thần sẽ tiếp tục tiến hóa lên khoáng vật, thực vật, động vật hoặc 

tinh linh, con người hoặc thiên thần, đại thiên thần, Chúa Phật... 

Vì vậy mà tinh hoa chất hạ thiên có mức tiến hóa kém hơn so với 

tinh hoa chất trung giới, bởi THC trung giới ngoài tư tưởng ra 

chúng còn có thể đáp ứng sơ khai về các cảm xúc và dục vọng, 

còn các THC hạ thiên chỉ có đáp ứng về tư tưởng mà thôi. 

THC hạ thiên có rất nhiều ở cõi hạ thiên, chúng đáp ứng với 

những tư tưởng phát ra từ con người và các sinh vật đã phát 

triển về thể hạ trí. Chúng tạo hình và màu sắc. Chúng cũng có 

đầy trong thể trí của con người. Khi một tư tưởng phát ra từ 

chúng ta, thể hạ trí tạo nên các hình tư tưởng với những hình 

dạng và màu sắc khác nhau, sau đó các THC sẽ tiến đến và làm 

cho hình tư tưởng ấy sinh động và duy trì lâu hơn một chút. 
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Những THC cõi hạ thiên đáp ứng tư tưởng mau lẹ hơn THC cõi 

trung giới do bởi nơi đây mới thực sự là nơi hoạt động của tư 

tưởng. Ở cõi trung giới là tư tưởng cộng với cảm dục. 

 

B.Tinh linh thiên nhiên 

Ở cõi hạ thiên cũng có những loài tinh linh thiên nhiên, ta gọi là 

thể trí của tinh linh. Khi tinh linh ở cõi ether chết đi, chúng trả 

ether về với tự nhiên, chúng khoác lấy lớp áo cõi trung giới, hoạt 

động ở đó một thời gian, sau đó cũng bỏ lớp áo cõi trung giới 

này mà hoạt động ở cõi hạ thiên.  

Tuy nhiên đối với tinh linh, chúng chủ yếu hoạt động ở cõi ether 

và trung giới là chính, ở cõi hạ thiên chỉ là nơi chuyển tiếp của 

tinh linh, cho nên chúng ít linh hoạt và ít có ý thức về nơi này. 

Sau 1 thời gian ngắn sống ở đây, tinh linh trở về hồn khóm ở cõi 

thượng thiên, sau đó được sinh ra trở lại chất ether để tiếp tục 

tiến hóa. 

 

C.Tinh linh nhân tạo (hình tư tưởng nhân tạo) 

Đây là những loài tinh linh được tạo ra do bởi tư tưởng mạnh mẽ 

của con người. Khi một tư tưởng mạnh mẽ và kéo dài,nó sẽ tạo 

ra một tinh linh nhân tạo có sức sống và có trí tuệ sơ khai (phụ 

thuộc vào độ mạnh mẽ của tư tưởng và nội dung tư tưởng. Sau 

một thời gian tồn tại, nếu không bắt gặp thêm những tư tưởng có 

nội dung và tính chất tương tự, chúng sẽ dần tan rã 

Nhưng nếu bắt gặp hình tư tưởng với cùng nội dung và tính chất 

như thế, chúng sẽ kết hợp với nhau và tạo nên các hình tư 

tưởng mạnh mẽ hơn và tồn tại lâu dài hơn. Càng nhiều người có 

cùng tư tưởng như vậy sẽ tạo nên một hình tư tưởng mạnh mẽ, 

chúng sẽ ảnh hưởng đến những cõi dưới và ảnh hướng đến tất 

cả những người ở trong khu vực đó. Ví dụ cho các trường hợp 
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này  là hình tư tưởng nhóm, tư tưởng cộng động, tư tưởng quốc 

gia... 

Các hình tư tưởng quốc gia rất to lớn, chúng có tác động đến 

toàn bộ các cá nhân trong quốc gia đó, nó giống như là hồn 

thiêng sông núi, lòng tự tôn dân tộc, lòng yêu nước...Đa phần 

các cá nhân trong quốc gia ấy đều chịu ảnh hưởng của hình tư 

tưởng này, và nó tạo nên sự khác biệt về tính cách của dân 

chúng quốc gia này đối với quốc gia khác, cũng như những đặc 

trưng riêng biệt của các quốc gia với nhau. 

Nhiều vị tiến hóa cao dùng các hình tư tưởng nhân tạo để liên lạc 

với nhau(thần giao cách cảm). Đầu tiên họ tạo ra một tư tưởng 

mạnh mẽ chứa các nội dung trong đó. Sau đó họ gửi những hình 

tưu tưởng này đến với người kia. Khi 2 người có mối liên giao 

gần gũi trước đó, họ sẽ cảm nhận được tư tưởng của nhau. 

Người kia sau khi cảm nhận được hình tư tưởng này sẽ bắt lấy 

nó và giải mã nó ra dạng có thể hiểu được. Những người thầy và 

đệ tử thường có sợi dây liên kết với nhau nên tư tưởng được gửi 

và nhận dễ dàng hơn so với những người bình thường khác. 

Thông thường hai người không quen biết nhau phải tập với nhau 

nhiều lần trước đó mới có thể trao đổi tư tưởng cho nhau được. 

Tuy nhiên, hiệu quả sẽ không cao nếu hai người có tầm mức 

rung động tư tưởng quá chênh lệch nhau.  

Việc gửi và nhận tư tưởng cũng giống như việc phát và nhận 

sóng radio vậy. Người gửi phải biết phát tín hiệu, nén thông tin. 

Người nhận phải biết nhận tín hiệu, dò đúng kênh và giải mã 

thông tin. 
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4. TINH LINH CÕI THƯỢNG THIÊN 

 

Tinh linh cõi thượng thiên là tinh linh có cấu tạo chất khí cõi 

thượng thiên gọi là chất thái thanh khí (chất khí cõi trung giới gọi 

là chất thanh khí, cõi hạ thiên là thượng thanh khí) và hoạt động 

ở cõi này. 

Tinh linh cõi này cũng được chia làm 3 loại: 

 

A.Tinh hoa chất thượng thiên 

Cũng giống như tinh hoa chất trung giới và hạ thiên, THC thượng 

thiên cũng đang trong quá trình hướng hạ của mình và kém tiến 

hóa hơn 2 loại kia. 

THC thượng thiên thường xâm nhập vào thể thượng trí của con 

người và làm linh hoạt thể này. Khi có 1 tư tưởng trừu tượng 

khởi lên, chúng được biểu hiện ra dưới dạng các hình dạng và 

màu sắc khác nhau. Chúng không mang các hình dáng giống 

như ở cõi hạ thiên mà mang các biểu tượng kỳ quặc mà có thể 

chúng ta đã thấy đâu đó trên các cánh đồng do người ngoài hành 

tinh để lại (chỉ những người có tâm thức hoạt động tỉnh thức ở 

cõi thượng thiên mới hiểu được). 

Các THC đáp ứng rất mau lẹ từ những rung động do thể thượng 

trí phát ra, lâu ngày thông qua sự đáp ứng đó, chúng dần trở nên 

hiểu biết hơn, đáp ứng nhiều tầm mức rung động hơn. Sau khi 

học hỏi ở cõi thượng thiên 1 thời gian, chúng đi xuống cõi hạ 

thiên và rung động với các tư tưởng từ cõi hạ thiên. 

 

B.Tinh linh thiên nhiên 

Có cấu tạo phức tạp hơn tinh hoa chất đó là các hồn khóm của 

các loài tinh linh thiên nhiên. Các tinh linh là các loài chưa có ngã 

thức riêng biệt, tức là chưa có linh hồn riêng biệt, hồn khóm đóng 
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vai trò như là nơi lưu trữ kinh nghiệm qua nhiều kiếp sống của 

một nhóm nhiều cá thể tinh linh, và chúng chi phối đến hoạt động 

của nhóm tinh linh ấy. 

Mỗi hồn khóm có nhiều cá thể tinh linh, nó chịu trách nhiệm 

chung cho sự tiến hóa của các tinh linh trong nhóm ấy. Các tinh 

linh trong cùng 1 hồn khóm thường sống và sinh hoạt gần nhau, 

vì vậy trong một vùng ta sẽ thấy có một nhóm tinh linh có quan 

hệ thân thiết với nhau và hoạt động cùng nhau như một gia đình. 

Khi một hồn khóm tiến hóa tới mức ngã thức, thì chỉ còn 1 đến 2 

tinh linh còn trong hồn khóm nữa mà thôi, sau hết kiếp ấy, tinh 

linh (lúc này là thiên tinh) sẽ chuyển hóa lên hàng thiên thần, 

Chân thần sẽ tiến đến và quản lý hồn khóm, biến hồn khóm trở 

thành linh hồn cho thiên thần. Đến đây đánh dấu 1 mức tiến hóa 

cao hơn trong đời sống tinh linh. 

 

C.Tinh linh nhân tạo 

Ở nơi này ta cũng phát hiện ra những hình tư tưởng nhân tạo, có 

sức sống và có khả năng nhận thức ở 1 mức độ nào đó. 

Chúng được sinh ra bởi tư tưởng vi tế của con người, được làm 

mạnh thêm và tồn tại lâu dài khi được chú tâm mạnh mẽ. Chúng 

cũng có tính chất tương tự như hình tư tưởng ở cõi hã thiên, tuy 

nhiên lúc này hình tư tưởng không mang một hình dáng cụ thể 

nào cả mà thay vào đó là các biểu tượng và các màu sắc khác 

nhau, sự biến hóa cũng vô cùng mau lẹ và khó nắm bắt. 
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5. LỜI KẾT 

 

Qua đây cũng cho thấy được rằng, các loài tinh linh có nhiều vô 

kể, ở tất cả các cảnh giới, tuy nhiên do chúng có cơ thể thấp 

nhất là chất ether nên nhiều người không thấy được sự hiện diện 

của chúng, thêm nữa chúng làm việc với thiên nhiên, ít có sự tiếp 

xúc với con người nên số người thấy và biết về chúng rất ít, tuy 

nhiên điều đó không có nghĩa là chúng không tồn tại và không có 

ảnh hưởng gì đến chúng ta. 

Ngược lại, tinh linh và giới thiên thần có đóng góp vô cùng lớn 

đối với sự tồn tại và phát triển của thiên nhiên, cùng với đó là sự 

tồn tại và phát triển của con người, bởi thực chất mà nói nếu 

không có thiên nhiên thì cũng không có sự tồn tại của con người. 

Vì vậy, nếu có sự hiểu biết đúng đắn và hợp tác chặt chẽ với giới 

thần tiên, chúng ta có thể tạo nên một môi trường sống lành 

mạnh và thịnh vương hơn, đồng thời cũng giúp cho đời sống tinh 

thần của con người được nâng lên đáng kể. 

Một ví dụ về sự hợp tác giữa thiên thần và con người đang được 

thực hiện ở khu vườn Findhorn, khi mà con người và thiên thần 

hợp tác chặt chẽ với nhau trong việc trồng rau củ quả và phát 

triển hệ sinh thái lành mạnh, đưa đến một cuộc sống tốt đẹp hơn 

cho con người cũng như thiên thần và tinh linh. Chắc chắn đó là 

một nơi lý tưởng để sống. 

Trong tương lai hi vọng mô hình như vậy càng được xây dựng 

nhiều hơn ở nhiều nơi trên Trái Đất, để con người và nhiều thiên 

thần có cơ hội được tiếp xúc và hợp tác chặt chẽ với nhau hơn, 

để 2 bên cùng học hỏi nhau nhiều hơn, và cùng nhau tiến hóa ở 

mức cao hơn, cùng nhau xây dựng Trái Đất Mới, thiên đường tại 

thế trong kỷ nguyên mới này. 
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Nguyện cho vạn vật được thái bình, 

Mong cho Thiên Ý được thực hiện. 


