
BIẾT  CUNG,  BIẾT  TA,  BIẾT  NGƯỜI  (1) 

  

  

Khoa học về cung còn mới mẻ nhưng sẽ đóng vai trò nền tảng cho khoa tâm lý của tân kỷ 
nguyên. Trong bài này chúng ta tìm hiểu đôi điều về các cung và các thể. 

  

A.  Đại  Cương. 

Cung là tên chỉ một loại năng lực đặc biệt, biểu lộ một tính chất riêng tương ứng với một hoạt 
động của con người và một ngành nghệ thuật. Có ba cung chính (1, 2, 3) và bốn cung phụ (4, 5, 6, 
7). Đặc tính các cung như sau: 

Cung 1: Ý Chí     Cung 4: Điều Hòa 

Cung 2: Minh Triết, Bác Ái   Cung 5: Hiểu Biết Khoa Học 

Cung 3: Triết Lý   Cung 6: Sùng Tín 

Cung 7: Nghi Lễ, Huyền Thuật. 

Mỗi cung chính có một cung phụ tương ứng: 

Cung 1 đi với Cung 7;   Cung 2 đi với Cung 6;  Cung 3 đi với Cung 5, 

riêng cung 4 đứng tách rời và là yếu tố quân bằng. Ta cũng có thể nói có hai nhóm cung, mỗi nhóm 
gồm các cung có tính chất lực giống nhau, nhóm một gồm cung 1, 3, 5, 7 và nhóm hai gồm cung 2, 
4, 6. Ngoài ra bốn cung phụ có thể coi là sự suy diễn, phân hóa của cung 3 mà ra. Cung chính và 
cung phụ khi biểu lộ sẽ cho nhiều liên hệ phức tạp, nhưng nếu biết cách làm việc của chúng thì ta 
nắm vững cơ chế không khó. 

Thí dụ đặc tính của Thái Dương Thượng Đế là cung 2, đó là cung chính của ngài và sẽ được 
biểu lộ qua 7 cung trong thái dương hệ, với các vị Hành Tinh Thượng Đế đứng đầu một cung. 7 
cung này là những cung phụ của cung 2 nguyên thủy. Khi vị Hành Tinh Thượng Đế biểu lộ ngài lại 
dùng bẩy cách, vậy ta có: 

Thái Dương Thượng Đế           Cung 2 

  

7 Hành Tinh Thượng Đế  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  2.7 

  

 2.3.1   2.3.2  2.3.3  2.3.4  2.3.5  2.3.6  2.3.7 
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Các đơn vị trong thái dương hệ, v.v. 

 

B. Cung Của Một Người. 

Con người có ba thành phần: chân thần, chân nhân và phàm nhân. Mỗi thành phần này cũng có 
cung riêng. 

∗  Cung của Chân thần có thể coi là bất biến vì cố định qua muôn thời đại, và thuộc về 
một trong ba cung chính. 

∗  Cung của Chân nhân thay đổi theo từng giống dân, và là cung phụ của chân thần. 

∗  Cung của Phàm nhân thay đổi trong mỗi kiếp. 

∗  Cung của ba thể xác, vía, trí thay đổi như phàm nhân. 

Vậy thì: 

— Người có chân thần ở cùng một cung hay cùng nhóm (1, 3, 5, 7 hay 2, 4, 6) sẽ sinh thiện 
cảm khi làm việc với nhau, nhưng ta đừng quên rằng phải tiến khá xa cung chân thần mới biểu lộ rõ, 
nên điều này không áp dụng cho đa số người. 

— Với người trung bình hay đang tiến đến lý tưởng, cung chân nhân giống nhau hay bổ túc sẽ 
cho ra thông cảm và tình bạn nẩy nở. Họ dễ dàng hiểu quan điểm của nhau, thành tri âm tri kỷ, tin 
tưởng vững chắc vào nhau vì biết người kia sẽ hành xử y như mình. Nếu họ lại có cùng cung phàm 
nhân, ta có điều hiếm thấy là tình bạn tuyệt hảo hay cuộc hôn nhân đẹp như mơ, hai người không thể 
chia lìa nhau. 

— Khi cung phàm nhân giống nhau mà cung chân nhân khác nhau, tình bạn nồng nàn nhưng 
ngắn ngủi, hay tình thân thoáng qua như cánh bướm. 

Cung chân thần là 1, 2, 3 nhưng cung chân nhân gồm cả bẩy, các vị tiến hóa cao chuyển từ 
cung này sang cung kia khi có nhu cầu công việc, mỗi lần như vậy phải có sự tái điều chỉnh hoàn 
toàn, cũng y như khi các ngài rời hành tinh này để nhận công việc ở nơi khác, vì mỗi hành tinh đều 
có cung riêng. 

  

C.  Chu  Kỳ. 

Mỗi cung có một chu kỳ dài ngắn khác nhau, đó là thời kỳ mà lực cung ấy tác động mạnh mẽ 
nhất trên địa cầu, chỉ có một cung dài 2.500 năm còn những cung khác không giống vậy. Sự khác 
biệt này ảnh hưởng to lớn trên chu kỳ của chân nhân và ấn định khoảng thời gian giữa hai kiếp sống. 
Có chân nhân đi mau, chỉ dành khoảng thời gian ngắn giữa hai kiếp sống rồi trở lại ngay; có chân 
nhân mất vô số thời gian nên không thể nói là có một kỳ nghỉ ngơi 'trung bình' giữa hai kiếp sống. 
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Tương tự, quá đặt nặng tin tưởng vào câu nói là mỗi 1/4 cuối thế kỷ có sự việc nhằm trợ giúp 
sự tiến hóa con người thì cũng không nên, vì trong 7 lực chỉ có lực cung 1 đi theo chu kỳ ấy và cho 
ảnh hưởng ở một ngành riêng biệt của nhân loại. Những lực khác với chu kỳ khác tác động lên 
những ngành còn lại, và biến cố về khoa học, xã hội (như khám phá, phát minh, hay phong trào lập 
nghiệp đoàn) đều có tầm quan trọng ngang với chuyện tâm linh, tôn giáo. 

Chu kỳ mỗi cung thay đổi từ 100 sang 2.500, 7.000, 9.000 và 15.000 năm. Hiện nay ta có lực 
cung 6 đang tàn và lực cung 7 vào thay thế. Lợi dụng điều này, con người khi tái sinh có thể chọn 
cung để hỗ trợ thiên cơ hay chấn chỉnh sự tiến hóa của mình. 

  

D.  Phân  Tích  Ảnh  Hưởng  Các  Cung. 

Dưới đây ta bàn về ảnh hưởng các cung trong đời sống một người, ta sẽ xét thành phần các lực 
trong người họ, tìm xem nó tạo trở ngại hay giúp ích như thế nào trong việc phát triển tâm linh, cũng 
như các vấn đề đổi cung, ảnh hưởng cung từ kiếp trước. Các nhân vật đều thật, họ được chân sư cho 
biết thành phần cung nhằm các ý sau: 

— Cung là năng lực; hiểu biết cung, những thể cho đương sự cái nhìn toàn vẹn về các lực nằm 
trong tay anh để sử dụng. 

— Ý thức ưu khuyết điểm của con người và việc phải làm để vun bồi hay cải thiện, chọn lựa 
cách phụng sự. 

— Thấu triệt tại sao mình có khuynh hướng, phản ứng này hay kia; nhìn ra các lực trong người 
sẽ tác động lên ngoại cảnh như thế nào. 

Tuy các trường hợp có thật, phần trình bầy chỉ có tính cách gợi ý và tổng quát, giúp bạn rõ 
thêm về sự sống mà không nhằm áp dụng 'y chang' vào trường hợp riêng vì lời bàn chỉ đúng cho 
người trực tiếp liên hệ. 

  

 Trường hợp A. 

Cung Chân Nhân (CN)   2 

Cung Phàm Nhân (PN)   1 

Cung Thể Trí    2 

Cung Thể Vía    1 

Cung Thể Xác    3 

Người bạn có cung thể trí lạ lùng, vì thường khi đó là cung 4 hay 5; ở đây nó giống cung CN 
nên đáp ứng dễ dàng, nhưng cho ra cả lợi và bất lợi vì lực cung 4 hay 5 làm cái trí sâu sắc bị thiếu 
vắng. Trí không sắc bén, quyết định không phân minh. Trên lý thuyết nó sẽ khiến anh dễ mềm lòng, 
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chiều người, quá tốt bụng. May mắn là cung PN loại trừ khuynh hướng này ngay trong trứng nước, 
cho tính thích cô lập thay vì hòa đồng, thông cảm. Điều ấy cắt nghĩa những khó khăn anh gặp phải 
khi làm việc trong nhóm nhưng nó cũng hàm cách chữa, vì CN có thể biểu lộ dễ dàng qua trí có cung 
cùng loại. 

Cung thể vía cũng lạ vì thường là cung 2 hay 6. Người đi trên đường đạo đôi khi không tuân 
theo luật của đa số. CN chọn cung ấy để làm lộ tất cả những đặc tính ngăn trở sự hữu hiệu của nhóm 
và tình liên kết. Sự việc trầm trọng thêm khi cung PN và thể vía giống nhau, bởi chúng sẽ hỗ trợ 
nhau. Bảng trên cho thấy người bạn thiếu loại cung phụ 4, 5, 6, 7 trong khi các cung hiện diện đều là 
cung chính (1, 2, 3) và theo mô thức đặc biệt (2.1, 2.1). chúng được cải thiện phần nào do việc kiếp 
trước anh đã có cung 4, sang kiếp này anh thiết tha với tính hòa hợp, nhất quyết muốn có nó, bởi tính 
ấy đã mọc rễ trụ trong người anh. 

Trước khi tiếp tục ta cần lưu ý là các lực, cũng như mọi điều trong thiên nhiên, đều trung tính 
không thiện không ác. Giống như ở nguồn thì con suối trong và ướp hương hoa rừng nhưng về tới 
đồng bằng nước lại đầy chất hóa học do phân bón ở ruộng thấm ra. Lực sẽ cho ra ảnh hưởng tốt hay 
xấu tùy môi trường mà nó tuôn vào, tức các thể được thanh bai hay không. Nói khác đi điện là một 
nhưng chạy qua bóng đèn ta có ánh sáng, vào bàn ủi ta có sức nóng v.v. 

 

 Trường hợp B. 

Cung Chân Nhân (CN)   2 

Cung Phàm Nhân (PN)   1 

Cung Thể Trí    1 

Cung Thể Vía    6 

Cung Thể Xác    7 

Phần lớn khó khăn của người này là anh đang chuyển cung CN từ 6 sang 2, và đây là buổi giao 
thời. Để việc chuyển cung được mau lẹ và dễ dàng, anh cần tiếp xúc với một nguồn rung động mạnh 
mẽ của cung 2, chẳng hạn một nhóm phụng sự; anh cũng cần sự ổn định của nhóm ấy, mà khẩn cấp 
nhất là nét TỊNH của một nhóm cung 2. Thành quả đích thực của anh trong kiếp này phải là học 
được nét tịnh, làm việc nhu hòa, không thắc mắc vặn vẹo, và để chuẩn bị cho tương lai anh cần tập 
biểu lộ, trao đổi với nhóm cùng trừ tận gốc mọi chỉ trích mà cái trí quá linh hoạt lúc nào cũng có sẵn. 

Cái trí ấy bị lực PN tăng cường vì cùng loại là sự nhất quyết, hướng ngã, khi tuôn vào cái trí 
cùng cung với PN sinh óc chuyên chế mãnh liệt (không phải ích kỷ), tham vọng lớn lao, tự đắc, cùng 
khả năng phân tích, chỉ trích người khác vừa cá tính vừa việc làm của họ. Lực cung 2 mà CN đang 
tìm cách biểu lộ (có tính bao trùm, mở rộng và khả năng tổng hợp, thông cảm) đôi khi quá mạnh nên 
lấn lướt, cho phản ứng lung tung. Nó sinh ra khuynh hướng rõ rệt (mà không kiểm soát được) là 
đồng hóa anh với bất cứ quan diểm tưởng tượng nào, nhìn quanh vấn đề mà không đi thẳng vào tâm, 
xem cái này rồi nhẩy sang xét cái kia. Người bạn không ở yên một chỗ để hiểu chuyện, chỉ tiếp xúc 
người khác ở ngoại biên tâm thức họ mà ít hòa vào chính tâm người ấy hay đi vào đời sống họ. 
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Để có thể hoàn tất việc chuyển cung trong kiếp này, anh được khuyên ở yên nơi đã chọn một 
thời gian dài, bằng không CN bắt buộc phải dời việc sang kiếp tới. 

 

 Trường Hợp C. 

Cung Chân Nhân (CN)   1 

Cung Phàm Nhân (PN)   6 

Cung Thể Trí   4 

Cung Thể Vía    6 

Cung Thể Xác    3 

Sự phối hợp cung CN và PN cho ra khó khăn. Khi PN nhất quyết làm một việc rõ rệt và không 
bị ảnh hưởng của CN, sự biểu lộ ở cõi trần không có gì trục trặc và khi CN cũng hành động như vậy 
nó cũng hoàn tất được nhiều điều. Nhưng khi có sự phối hợp hai cái, nó sinh ra nhiều tàn phá hơn là 
sự biểu lộ mục đích thiêng liêng của linh hồn. Lấy thí dụ khi giúp người khác, lòng sùng tín cung 6 
của anh làm họ kinh sợ và quyền lực cung 1 – dù không cố ý – lại nhè điểm yếu nhất của người ấy 
mà đập tơi bời. Đó là những đặc tính của người bắt đầu sống ý thức thuộc cung 1. 

Không phải là thân hữu không thương anh vì họ thương anh. Không phải anh không quý họ vì 
anh quý họ, mà vì anh quá sôi động trong cách làm việc và lực chẩy qua người anh tàn phá cũng 
mau lẹ như xây dựng, xua đi mất vật mà anh muốn thu hút hay đã tạm thời thu hút.  Anh bạn thấy 
nhiều người vượt khỏi tầm ảnh hưởng của mình và ngẩn ngơ không hiểu rằng lỗi nằm ở anh mà 
không phải ở họ. 

Để sửa chữa, người bạn được khuyên hãy quên đời sống cá nhân, quên những ràng buộc, liên 
hệ mà thay vào đó là sự lưu tâm nhiệt tình về việc làm cho đời, và đừng thực hiện nó bằng cách tăng 
gia quyết tâm của cung 6 PN. Hãy tập tính đó bằng sự thương yêu nhiều hơn, lan rộng hơn cùng lúc 
ấy quên mình. Bởi tánh dứt bỏ, không cầu xin điều gì cho chính mình, mọi điều sẽ tới với anh, khi 
anh không đứng một mình mà thành thỏi nam châm chu hút người khác. Đó làm phần việc lúc này 
cho anh, học hướng tâm ra ngoài, bước ra khỏi cái tôi vẫn được coi là cái rốn vũ trụ. Anh phải học 
cách thu hút, xây dựng mà không hủy diệt. 

Hãy để người khác tự do và đừng tìm cách áp đặt ý kiến của anh lên họ. Những phương pháp, 
tư tưởng, cách thức có thể đúng cho người bạn mà không đúng cho kẻ khác, nếu chúng sai hẳn mà 
anh tìm cách áp đặt, linh hồn người ấy có thể mang họ ra khỏi tầm ảnh hưởng của anh để họ được tự 
do nẩy nở. Thể vía cũng đáng bận tâm ở đây vì có cùng lực với PN. Do đó việc phải làm là tập lòng 
sùng tín vô kỷ, hướng ngoại, dẫn anh đi theo đường phụng sự. 

  

  

(còn tiếp) 


