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1. Khái niệm về học thuyết Luân hồi.  

 
Saṃsāra - Wikipedia 

Luân hồi – Wikipedia tiếng Việt 

Luân hồi [輪迴 hay 輪回;  P,S : saṃsāra;  E: round of rebirth, 

wheel of existence (continuous flow);  F: cycle de renaissances et de 

morts]. Trong đó: 

- Luân 輪:  (Danh từ) Bánh xe // (Động từ) Chuyển đổi, xoay 

chuyển. 



- Hồi 迴:  (Động từ) Trở lại, qua lại. 

Luân hồi theo đó có ý nghĩa như là xoay vòng qua lại như thể là 

chuyển đổi tuần hoàn không dừng nghỉ. 

Theo  Webster’s New World Encyclopedia (1992) thì luân hồi có ý 

nghĩa rằng sau khi chết, phần hữu hình (= phần xác) tan rã, còn phần vô 

hình (= phần hồn hay linh hồn) của con người, động vật hay thực vật sẽ 

chuyển sinh sang một hữu hình mới khác. Tùy theo những gì đã tác động 

trong cuộc sống trước đó, phần hữu hình mới sẽ có những diện mạo 

tương thích.  Luân hồi được diễn đạt theo các từ sau : 

- Reincarnation:  Hồn nhận được thân mới từ kiếp người cũ sang 

kiếp người mới. 

- Transmigration:  Hồn nhận được thân mới từ kiếp người cũ sang 

kiếp động vật mới, hay ngược lại từ kiếp động vật cũ sang kiếp người 

mới.  

 - Metempsychosis:  Hồn là “tinh hoa bất biến” (khác với 2 trường 

hợp trên) di chuyển từ thân này qua thân kia, thân chỉ như chiếc áo của 

hồn. 

Trong lịch sử tư tưởng nhân loại, học thuyết Luân hồi hay còn gọi 

là học thuyết Tái sinh, đã tồn tại và phát triển cùng khắp thế giới trên 

nhiều nghìn năm.  Học thuyết này bàng bạc trong dân gian khắp nơi trên 

thế giới như Ai Cập, Hy Lạp, Do Thái, Ấn Độ … vào thời cổ đại, và 

được đặc biệt giải thích nhiều ở các tôn giáo lớn như Ấn giáo, Phật giáo, 



và ít hơn ở Do Thái giáo, Kitô giáo, Gô-loa giáo (religion gauloise) … 

Nhiều tín đồ tôn giáo ngày nay còn bị thu hút bởi thuyết Thần Trí học, 

tức Thông Thiên học. 

- Có quan điểm cho rằng luân hồi có mối liên hệ mật thiết với 

nghiệp chướng, tức cho rằng linh hồn sẽ thực hiện cuộc hành trình theo 

thói quen trong cuộc sống quá khứ và hiện tại của từng con người. 

- Có quan điểm bác bỏ sự hiện hữu của luân hồi, cho rằng mỗi 

người chỉ có duy nhất một cuộc đời. Theo đó, con người cần nỗ lực sống 

tốt nhất có thể, bởi con người khi chết đi, sẽ tới "nơi yên nghỉ" tùy thuộc 

vào sự sống tốt, xấu hay trung lập của chính mình. 

 

Luân hồi - Huyền thoại và sự thật - ChúngTa.com 

Một số nhà khoa học cho rằng, bằng chứng luân hồi là kết quả của 

kí ức chọn lọc, trí nhớ sai hay do một số hiện tượng tâm lý đặc biệt như 

đa nhân cách, nhân cách phân ly và kí ức ẩn giấu. 



- Luân hồi cũng không nhất thiết là một niềm tin tôn giáo. Dù khái 

niệm này có liên quan tới nhiều tín ngưỡng, không có nghĩa một người 

tin vào luân hồi là người có tôn giáo; hay ngược lại, người có tôn giáo 

không chắc chắn tin rằng luân hồi là có thực. 

- Luân hồi không đồng nghĩa với hồi tưởng tìm lại tiền kiếp (PLR: 

Past Life Regression) hay ký ức về tiền kiếp, dù đây thường được xem là 

hai bằng chứng điển hình của luân hồi. 

 Có chăng Luân hồi như là một quy luật khách quan tự nhiên, mà 

dầu tin hay không tin, nhân loại cũng bị nó chi phối? 

Xem thêm: 
- Luận bàn về kiếp luân hồi 

- CÓ HAY KHÔNG "KIẾP LUÂN HỒI"? - Philosophy 

- Luân hồi - Huyền thoại và sự thật - ChúngTa.com 

 

2. Triết học và kinh nghiệm về Luân hồi. 
Nhà triết học Schopenhauer khi nhắc đến vấn đề luân hồi cũng đã 

ghi nhận rằng các dân tộc Mỹ châu, Phi châu và cả Úc châu cũng đã biết 

khá nhiều về luân hồi. Giáo phái Bohrahs thuộc Hồi giáo ở Hindoustan 

đã rao giảng về thuyết luân hồi cũng như cổ xúy vấn đề ăn chay không 

ăn thịt. Một số lớn dân vùng hoang đảo, những người dân Fijii cũng tin 

vào luân hồi. 

 Tại phương Tây, xưa cũng như nay, nhiều triết gia trong các tác 

phẩm bất hủ của mình như Pythagoras, Plato, Kant, Schopenhauer …, 



nhiều khoa học gia như Edison, Ford, Moody, Ross, Jung … đã từng suy 

tư nghiên cứu và có niềm tin về tái sinh. 

 
+ Pythagoras (Khoảng 570 TCN – 495 TCN) là nhà toán học và triết gia lỗi lạc 

thời cổ đại.  Ở Hy Lạp cổ đại, luân hồi là một học thuyết liên hệ gần gũi với các 

môn đệ của nhà toán học – triết gia Pythagoras. Theo Pythagoras “Linh hồn sống 

sót sau cái chết vật lý và luân hồi có hạn”. 

Trong tạp chí Bosat [tập XIII, số 2, trang 27] có chép rằng Pythagore đã nhớ 

lại tường tận cái thuẫn mà ông đã dùng trong một tiền kiếp, lúc ấy ông vây hãm 

thành Troie. Trong kiếp tái sinh làm Pythagore, cái thuẫn ấy vẫn còn để trong một 

đền thờ Hy-Lạp [William W. Atkinson và E.D Walter trong quyển Reincarnation 

and the Lă of kamma.] 

 



 
+ Socrates (469 TCN –399 TCN), là triết gia lớn của Hy Lạp, ông nói:   “Tôi tin 

chắc chắn rằng thực sự có một điều như là sống lại lần nữa, rằng cái sống xuất 

hiện từ cái chết, và rằng linh hồn của người chết đang tồn tại”. 

 

 
+ Plato (Khoảng 428 TCN – 348 TCN) là nhà triết học lớn thời cổ đại Hy Lạp, 

được xem là thiên tài trên nhiều lĩnh vực. Trong tác phẩm Phaedo, cũng giống 

Socrate, Plato coi thể xác là nơi giam cầm của linh hồn. Linh hồn con người có 

trước thể xác "Linh hồn...hiện hữu trước khi nhập vào thể xác; linh hồn biệt lập với 



thể xác; và linh hồn sở đắc năng lực nhận thức".  Linh hồn bất tử, khi con người 

chết đi chỉ có thể xác phân hủy, linh hồn còn lại, vì linh hồn là cái tinh khiết, vô 

hình, cao cả không phải hợp chất, theo lẽ tự nhiên linh hồn con người tuân theo 

kiếp luân hồi. 

 

 
+ Jalalu Rumi (1207 – 1273) là nhà thơ Ba Tư nổi tiếng thế kỷ 13, ông nói:  “Tôi 

đã chết khi là một khoáng vật và trở thành cây, tôi đã chết khi là một cái cây và 

trỗi dậy thành động vật, tôi đã chết khi là động vật và tôi thành người”. 

 

 



+ François-Marie Arouet (1694 – 1778), văn hào nước Pháp ở thế kỷ 18 nổi tiếng 

dưới bút danh Voltaire là một nhà văn, nhà sử học và triết gia lừng danh người 

Pháp, và cũng là một nhà ủng hộ tích cực cho tự do và dân chủ, ông nói:  “ Nếu nói 

thuyết tái sinh làm người ta kinh ngạc, thì thuyết nói con người chỉ sinh ra một lần 

cũng làm kinh ngạc không kém “.  

 

 
+ Johann Wolfgang von Goethe (1749 – 1832) là nhà văn và học giả Đức nổi 

tiếng. Ông được xem là một thiên tài của văn học Đức. Ông làm việc trong lãnh 

vực thơ ca, kịch nghệ, văn học, triết học và khoa học, ông nói:  “Chừng nào bạn 

chưa biết định luật liên miên của Sự chết và Tái sinh, bạn chỉ là một vị khách mơ 

màng trên Trái đất tối tăm”. 

 

 



+ Honoré de Balzac (1799–1850) là nhà văn hiện thực Pháp lớn nhất nửa đầu thế 

kỷ 19, bậc thầy của tiểu thuyết văn học hiện thực. Ông là tác giả của bộ tiểu thuyết 

đồ sộ “Tấn trò đời”.  Ông nói:  “Tất cả loài người đều phải trải qua tiền kiếp… Ai 

biết được bao nhiêu thể xác thịt mà người kế thừa thiên đường chiếm giữ trước khi 

ông ta có thể hiểu được giá trị của sự im lặng tĩnh mịch của các thế giới thần 

thánh? 

 

 
+ Ralph Waldo Emerson (25/5/1803 –27/4/1882) là một giảng viên, nhà văn, nhà 

thơ lớn của Hoa Kỳ thế kỷ 19, ông nói:  “Linh hồn từ bên ngoài đi vào trong thân 

thể, như là vào trong một nơi trú ngụ tạm thời, và nó đi ra khỏi đó, nó lại chuyển 

vào những nơi cư trú khác, bởi vì linh hồn là bất tử”.  

 “Đó là bí mật của thế giới, rằng mọi thứ tồn tại và không chết đi, mà chỉ ra 

khỏi tầm nhìn đôi chút và sau đó quay trở lại. Không gì chết cả; người ta tưởng 

mình chết, và bắt chước nhau chịu đựng những đám ma…” 

 



 
+ Walt Whitman (31/5/1819 – 26/3/1892) – nhà thơ, nhà báo, nhà nhân văn lớn 

của Hoa Kỳ, ông nói:  “Tôi biết mình bất tử. Tôi không hề nghi ngờ rằng mình đã 

chết cả chục ngàn lần trước đây. Tôi cười vào cái mà bạn gọi là cái chết…”. 

 

 
+ Samuel Langhorne Clemens (được biết đến với bút hiệu Mark Twain 

(30/11/1835 – 21/4/1910) là một nhà văn, nhà diễn thuyết nổi tiếng Hoa Kỳ,  ông 

nói:  “Tôi đã được sinh ra nhiều lần hơn bất kỳ ai, ngoại trừ Krishna”. 

  



 
+ Leo Tolstoy (9/9/1828 – 20/11/1910)  văn hào Nga còn là nhà viết kịch và nhà 

cải cách giáo dục có ảnh hưởng rất lớn, ông nói:  “Cũng như chúng ta trải qua 

hàng ngàn giấc mơ trong cuộc đời hiện tại của mình, cuộc đời hiện tại của chúng 

ta chỉ là một trong hàng ngàn cuộc đời mà chúng ta tiến nhập vào, từ cuộc đời rồi 

quay trở về sau khi chết. Cuộc đời của chúng ta chỉ là một trong những giấc mơ 

của cuộc đời thực ấy, và do đó nó là vô tận …”. 

  

 
+ Jack London (12/1/1876 – 22/11/1916) là nhà văn, nhà báo, nhà hoạt động xã 

hội nổi tiếng của Hoa Kỳ đã nói: “Tôi không bắt đầu khi tôi được sinh ra, cũng 

không phải khi được thụ thai. Tôi lớn lên, phát triển, qua hàng vạn thiên niên kỷ 



không thể tính đếm. Tất cả bản ngã trước đây của tôi đều có tiếng nói, tiếng vọng 

của họ, đang thúc giục trong tôi. Ồ, tôi sẽ lại được sinh ra vô số lần nữa”. 

 

 
+ Mahatma Ghandi (2/10/1869 – 30/1/1948) là nhà lãnh đạo kiệt xuất, anh hùng 

của dân tộc Ấn Độ, ông nói:  “Tôi chẳng thể nghĩ về sự thù địch lâu dài giữa người 

với người, và tôi tin ở thuyết luân hồi, tôi sống trong hy vọng rằng nếu không phải 

trong kiếp này, thì trong kiếp nào đó khác tôi sẽ có thể ôm tất cả nhân loại trong 

vòng tay thân ái”. 

 

 
+ Benjamin Franklin (17/01/1706 – 17/ 4/1790) là một trong những nhà lập quốc 

của Hoa Kỳ. Ông là một chính trị gia, một nhà khoa học, một tác giả, một thợ in, 

một triết gia, một nhà phát minh, nhà hoạt động xã hội, một nhà ngoại giao hàng 



đầu, đã nói:  “Tôi nhìn nhận cái chết cũng cần thiết đối với chúng ta như giấc ngủ 

vậy. Chúng ta sẽ sống dậy khỏe khoắn vào buổi sáng…Tôi tin rằng tôi sẽ luôn luôn 

tồn tại, ở dạng này hay dạng khác”. 

 

 
+ Napoleon (15/8/1769 – 5/5/1821)  Hoàng đế của nước Pháp.  Napoleon thích nói 

với các  tướng lĩnh của mình rằng ông tin vào Luật Luân hồi và thậm chí còn kể 

cho họ nghe ông đã từng là những ai trong các tiền kiếp của mình.  

 

 



+ Đại tướng George Smith Patton Jr. (11 tháng 11, 1885 – 21 tháng 12, 1945), 

còn  gọi là George Patton III, là một tướng lĩnh, nhà chỉ huy quân sự nổi tiếng 

của Lục quân Hoa Kỳ, ông nói:  “Như khi tôi nhìn xuyên qua một tấm gương, tôi 

thấy mờ mịt cuộc xung đột trường kỳ, khi tôi chiến đấu trong nhiều cái vỏ, nhiều 

cái tên, nhưng luôn luôn là tôi”. 

 

  
Henry Ford - Wikipedia, the free encyclopedia 

+  H. Ford (1863-:-1947):  người sáng lập Công ty xe hơi Ford Motor và cũng là 

nhà từ thiện nổi tiếng nước Mỹ đã viết “ Tôi đã biết và chấp nhận thuyết tái sinh từ 

năm tôi 26 tuổi.  Thiên tài chính là kinh nghiệm.  Một số người nghĩ rằng nó là một 

món quà hay là tài năng được một ai đó ban cho, mà thực ra đó là kết quả của 

kinh nghiệm lâu dài trong nhiều kiếp sống.  Công việc làm sẽ có ích, vì chúng ta 

biết được kinh nghiệm của đời này để dùng cho đời sau.  Khi tôi phát hiện được 

thuyết tái sinh, thì thời gian không còn bị hạn chế nữa.  Tôi không còn nô lệ của 

kim đồng hồ.  Tôi muốn truyền lại cho những người khác sự bình thản về cuộc 

sống như nó (thuyết tái sinh) đã đem lại cho tôi ”. 

 



 
Edgar Cayce - Wikipedia, the free encyclopedia 

+  Edgar Cayce (1877-:-1945) :  người Mỹ, xuất thân từ một gia đình Cơ Đốc 

giáo, ông chưa học hết cấp 2, chưa học qua nghề y, chưa có khái niệm nào về luân 

hồi tái sinh cả, nhưng lại có khả năng tìm ra nguồn gốc xa xăm căn bệnh nan y của 

người bệnh nào đó qua giấc ngủ của ông ở trạng thái vô thức.  Ông có thể kê toa và 

điều trị bao gồm các khía cạnh sinh lý bệnh, sinh hóa bệnh và giải phẫu học chính 

xác trên 90% số bệnh nhân của mình, khiến giới thầy thuốc vô cùng kinh ngạc.  

Trong suốt 43 năm trị bệnh từ xa cho mọi người trên khắp thế giới qua tên và địa 

chỉ, ông đã để lại trên 30.000 hồ sơ bệnh án hiện đang được nghiên cứu và giải 

thích bởi cơ quan ARE (Association for Research and Enlightenment). 

 Khi chữa cho bệnh nhân, ông thường thốt ra câu : “Thuở xa xưa, ông (hay 

bà) là …(một nhà giáo, một kẻ tàn bạo …)”.  Đến năm 1911, ông bắt đầu dùng từ 

nghiệp chướng (kamma: action) để chỉ nguyên nhân bệnh tật do việc làm hoặc 

đam mê có hại trong đời sống trước đây của người bệnh.  Ông cho biết khi đi vào 

giấc ngủ vô thức của mình, ông có thể nhận được hình ảnh, sự việc một cách dễ 

dàng chứa trong vô thức của người mà ông đang truy tìm bệnh chứng, đã lưu trữ 

qua nhiều kiếp đời của người ấy.  Ông giải thích rằng khi thức ông chỉ dùng ý thức, 

nhưng ý thức thì khó cho việc dò tìm vô thức của người khác. 



 Theo ông, một sự kiện mà khoa học ngày nay có thể chưa hề biết đến, đó là 

trong vũ trụ và nơi mỗi con người đều có một chất liệu rất đặc biệt, có khả năng 

ghi lại như phim ảnh với đầy đủ chi tiết các sự kiện của đời sống đã qua, mà nếu 

cần ta chỉ giở ra xem mà thôi.  Điều này chỉ có thể cảm nhận dễ dàng ở một số ít 

người, và được gọi là những người có khả năng thấu thị hay thần nhãn. 

 Các sự kiện đặc biệt đến với bản thân ông khiến ông ngày càng khẳng định 

niềm tin vào thuyết luân hồi-tái sinh.  Ông đã còn tự thấy rõ các đời sống trước đây 

của chính ông, kể cả là sinh vật cách nay trên hàng chục ngàn năm, thấy rõ hào 

quang (aura) của người khác, thấy rõ các sinh vật phi vật thể là các bạn bè quá cố 

của ông. 

 
+ Tiến Sĩ Carl Gustav Jung (26/7/1875 – 06/06/1961) là một nhà khoa học rất tên 

tuổi, là thành viên lớn của khoa Phân tâm học, là một nhà tư tưởng tiên phong, và 

còn giỏi về nhiều ngành khoa học khác nữa. Ông tin tưởng sâu sắc vào sự Luân 

hồi. 

“Cuộc đời tôi đối với tôi thường giống như một câu chuyện mà không có 

khởi đầu và không có kết thúc. Tôi có cảm giác rằng mình là một mảnh lịch sử, là 

một đoạn trích mà phần văn bản phía trước và phía sau đang thiếu vắng. Tôi có 

thể đoán được một cách hợp lý rằng mình đã từng sống trong những thế kỷ trước 



đây và ở đó tôi đã gặp phải những câu hỏi mà tôi chưa thể trả lời được; rằng tôi 

đã được sinh ra lần nữa bởi vì tôi chưa hoàn thành sứ mệnh được trao”. 

  

 
+ Paul Gauguin (1848 – 1903) là họa sĩ hàng đầu của trào lưu hậu ấn tượng, ông 

nói:  “Khi cơ thể vật lý vỡ tan, linh hồn vẫn sống sót. Nó sẽ chiếm lấy một thân thể 

khác”. 

 

 
+ George Harrison (sinh năm 1943 tại Liverpool, nước Anh; mất năm 2001 tại 

Los Angeles, California, Mỹ) là thành viên của ban nhạc huyền thoại The Beatles. 

Ông nói:  

 “Bạn bè tất cả đều là những linh hồn mà chúng ta đã biết ở các kiếp khác. 

Chúng ta đã được kéo lại gần nhau. Thậm chí nếu tôi chỉ biết họ một ngày, cũng 



không sao cả. Tôi sẽ không chờ cho đến khi tôi biết họ được 2 năm, bởi vì dù sao 

đi nữa, chúng ta phải đã gặp nhau đâu đó trước kia rồi, bạn biết đấy”. 

3. Khoa học và Luân hồi. 
Lịch sử từng ghi nhận rất nhiều trường hợp trẻ em bỗng dưng nhớ 

lại những ký ức trong cuộc đời được cho là kiếp trước của mình. Hiện 

tượng này thu hút nhiều nhà khoa học cất công làm sáng rõ những điều 

lạ thường bằng lý giải khoa học. 

3.1. Nguyên lý Bảo tồn Năng lượng hay Định luật thứ 

nhất Nhiệt Động lực học. 

 



  Khái niệm Năng lượng (Energy) và nguyên lý Bảo tồn Năng 

lượng, tức định luật thứ nhất Nhiệt Động Lực học (Themodynamics), 

cho rằng “Năng lượng không thể tự nhiên sinh ra hoặc mất đi. Trong 

toàn vũ trụ, tổng năng lượng không đổi, nó chỉ có thể chuyển từ hệ này 

sang hệ khác hay chuyển từ vật này sang vật khác.” 

        Định luật bảo toàn năng lượng là một nguyên lý tổng quát cho tất 

cả các lý thuyết vật lý (cơ học, điện từ học, vật lý hạt nhân, ...) và chưa 

từng thấy ngoại lệ của định luật này. 

        Năng lượng có thể có nhiều dạng khác nhau, từ thô như nhiệt của 

lửa, đến tinh như điện, sóng, … Con người như là một tổng hợp ít nhiều 

các dạng năng lượng có thể có trong vũ trụ này. Nếu hiểu được điều này 

thì chúng ta không phải đau khổ vì chấp thủ cho cái sống và đau khổ 

vì sợ hãi về cái chết, khiến bị một số tôn giáo vẽ vời lợi dụng và lừa gạt. 

3.2. Hiện tượng biết về quá khứ. 

Theo tạp chí Acient Origins (Ancient Origins Magazine – 

Evergreen Histories). 

- Thỉnh thoảng một người khi tới một nơi mới đặt chân tới lần đầu, 

bỗng tự nhiên có cảm giác ngờ ngợ rằng “Hình như nơi đây mình đã có 

lần sinh sống hay đặt chân đến rồi”. Điển hình là trường hợp của danh 

tướng người Mỹ trong thế chiến thứ hai  G. Patton, ông đã khẳng định 

chi tiết thực địa cuộc chiến tranh La Mã và sự có mặt của ông nơi đó 



cách nay trên 1.800 năm một cách chính xác trước sự nhầm lẫn của viên 

đại tá là chuyên gia nghiên cứu về các trận chiến. 

- Thỉnh thoảng một người dường như "biết" về một sự vật dù chỉ 

vừa mới gặp. Điển hình là trường hợp của các em bé nhận diện ra vật sử 

dụng của vị Lạt-ma Tây Tạng đã qua đời trước đó, trong số rất nhiều vật 

dụng tương tự được trưng bày trong khảo sát xác minh sự tái sinh. 

Các báo cáo về những trải nghiệm lạ lùng này được cho là biểu 

hiện của hiện tượng "déjà vu" hoặc đơn thuần chỉ là sự trùng hợp ngẫu 

nhiên. Tuy nhiên, cũng có những trường hợp mà số lượng các trải 

nghiệm tương tự tăng lên gấp nhiều lần, tới mức một người khẳng định 

họ nhớ chính xác từng chi tiết về một người hoặc nơi chốn chưa hề 

viếng thăm trong đời, hay có thể nói thông thạo ngôn ngữ chưa từng học 

qua trước đây. 

 Từ thập niên 1960 đến nay, danh sách các nhà khoa học tên tuổi 

dấn thân vào nghiên cứu sự kiện tái sinh ngày càng dài thêm ra nhằm đi 

đến kết luận trung thực cho vấn đề đầy tính thâm sâu và thiết thực này.  

Các nghiên cứu thường quy vào các đặc điểm sau : 



 
Anh Sain luôn cho rằng, căn bệnh anh mắc phải là do sự trừng phạt của Chúa 

Chàng trai có gương mặt bị biến dạng (kênh 14)  

 

 
Anh Claudio Vieira de Oliveira, 37 tuổi sống tại đô thị Monte Santo, Brazil 

Người đàn ông mắc dị tật đầu gập ngược từ trước ra sau (kênh 14) 

 1)  Hình dạng và vết tích lạ lùng trên cơ thể như dị dạng hình thú 

(voi, chó, …), có lông, có sừng, có đuôi, vết bớt, vết sẹo…  



 2)  Cử chỉ, dáng dấp, thái độ lạ lùng như co ro, uốn lượn, nhún 

nhẩy, rụt rè, sợ hãi…, ăn uống như lòai thú. 

 3)  Các loại bệnh tật lạ lùng, vô căn … kéo dài sự đau khổ trong 

kiếp sống. 

4)  Các loại khả năng lạ lùng như thần đồng (biết đọc, biết ngoại 

ngữ, biết âm nhạc, biết toán … nhưng chưa từng học bao giờ), người có 

điện thế bất thường, năng khiếu, ngoại cảm, thiên tài… 

3.3. Linh  hồn và khoa học. 

 
Soul - Wikipedia 

Linh hồn – Wikipedia tiếng Việt 



Vấn đề tin hay không tin linh hồn thật khó trả lời, vì đó là một khái 

niệm mà chưa bao giờ con người thực sự làm chủ. Nhưng giải thích sự 

tồn tại và vận động của thế giới xung quanh và thậm chí là của chính bản 

thân mình là nhu cầu không bao giờ vơi cạn của con người. Vì thế, các 

nhà khoa học vẫn luôn nỗ lực tìm kiếm câu trả lời về linh hồn. Vấn đề là 

nếu linh hồn thực sự có trong mỗi con người thì nó tồn tại dưới dạng nào 

và sau khi chúng ta chết, linh hồn sẽ đi về đâu? 

Sự kiện từ một câu chuyện kỳ lạ về sự biến mất vị Lạt ma tên 

Khenpo A-chos, được gọi là "Người cầu vồng" xảy ra năm 1998 tại 

một khu vực hẻo lánh tên là Kham ở phía đông Tây Tạng. Ông là một 

trong các vị Lạt ma có uy tín nhất trong vùng, thường xuyên thuyết 

giảng về đạo Phật, dù chính phủ Trung Quốc có những quy định rất khắt 

khe về việc này. Vào tuổi 80 vị Lạt ma vẫn hoàn toàn khoẻ mạnh. Một 

hôm, Lạt ma Khenpo A-chos lên nằm trên giường của mình, miệng lẩm 

bẩm câu thần chú Tây Tạng "Om mani padme hum" và qua đời. Ngay 

sau đó, cầu vồng xuất hiện trên căn phòng nhỏ của ông suốt cả ngày. 

Những người học trò của Khenpo A-chos tổ chức lễ cầu kinh để 

linh hồn người thầy siêu thoát. Nhưng hiện tượng lạ thường xảy ra: da 

thịt của vị Lạt ma bắt đầu hồng hào trở lại. Dường như Khenpo A-chos 

đang từ từ tái sinh. Học trò của ông đi hỏi ý kiến một vị Lạt ma và được 

lời khuyên hãy bọc thi thể của thầy lại và tiếp tục cầu kinh. Họ làm đúng 

như lời chỉ dẫn. Một tuần sau, khi mở tấm áo bọc thi thể vị Lạt ma, 

người ta chỉ thấy vài sợi tóc còn sót lại trên gối, thi thể của Khenpo A-



chos đã hoàn toàn biến mất. Từ đó người Tây Tạng gọi ông là "Người 

cầu vồng". 

 
Bức tranh “Ascend in the Empyrean” miêu tả linh hồn về trời   

của hoạ sĩ Hieronymus Bosch (1450–1516)  

(Ảnh: apocalyptic-theories) 

Câu chuyện thần bí lan ra khắp nơi. Cha Francis Tiso - một cha 

đạo dòng thánh Benedict tại Mỹ cũng nghe được câu chuyện kỳ bí này. 

Ông là một trong những chuyên gia nghiên cứu về đạo Phật và đã có học 

vị tiến sĩ trong lĩnh vực này. Cha Francis Tiso tổ chức một chuyến đi 

đến Kham để ghi lại lời kể của những người đã chứng kiến sự kiện. 

Người mà cha Tiso muốn gặp nhất là vị Lạt ma đã được các học trò của 



Lạt ma A-chos hỏi ý kiến. Vị Lạt ma nói với cha Tiso rằng sự biến mất 

của Lạt ma A-chos là do một lực vật chất xuất phát từ trong linh 

hồn của ông ấy. Đây không phải là một câu nói mang hàm ý triết học 

hoặc ẩn dụ, điều ông muốn nói ở đây là một sự thực đã xảy ra. Vị Lạt 

ma đưa cho cha Tiso xem một bức ảnh của Lạt ma A-chos khi ông đã 

qua đời. Bằng mắt thường có thể nhìn thấy rất rõ một luồng ánh sáng 

phát ra từ thân thể của Lạt ma A-chos. Xem bức ảnh, cha Tiso thốt 

lên: "Đây là sự giao hoà giữa cái có thể và không thể, giữa một con 

người hiện hữu và con người siêu phàm. Một ngày nào đó chúng ta sẽ 

tìm được cơ sở để chứng minh rằng nó có thật". 

 



 

Điều mà cha Tiso muốn tìm trong sự kiện xảy ra tại Kham cũng 

nằm trong vấn đề lớn mà ông đang nghiên cứu, đó là có hay không sự 

tồn tại của linh hồn con người. Hiện nay, những cuộc tranh cãi xung 

quanh vấn đề này vẫn diễn ra quyết liệt. Mấu chốt của vấn đề nằm ở chỗ, 

nếu có sự tồn tại của linh hồn thì làm sao để xác định được. Những 

người cho rằng linh hồn là có thật dựa vào các tài liệu tôn giáo để chứng 

minh cho sự tồn tại của nó, còn người phản đối thì cho rằng các lập luận 

đó quá mơ hồ và không thể đủ độ tin cậy khi được kiểm chứng bằng các 

nghiên cứu khoa học. 

Vấn đề là nếu linh hồn thực sự có trong mỗi con người thì nó tồn 

tại dưới dạng nào và sau khi chúng ta chết, linh hồn sẽ đi về đâu? Dưới 

đây là sơ lược lịch sử những cách kiểm chứng của những nhà khoa học. 



1/. Cân linh hồn: 

Nhiều người đã cố gắng chứng minh sự tồn tại của linh hồn bằng 

các thí nghiệm khoa học. Một trong số đó là bác sĩ Duncan Mac 

Dougall. 

  

 
Duncan Mac Dougall  

[Người đã thử dùng cân để xác định sự tồn tại của linh hồn] 

Vốn luôn nung nấu ý định thu thập bằng chứng về linh hồn, năm 

1901 Duncan Mac Dougall, một bác sĩ phẫu thuật ở bang Massachusetts 

(Mỹ) đã thuyết phục được một số bệnh nhân gần đất xa trời cho phép 

ông cân họ trong lúc lâm chung bằng một chiếc cân cải tiến đặc biệt. 

Trường hợp đầu tiên là một người mắc bệnh lao. Từ lúc bắt đầu hấp hối, 

người bệnh đã được đặt lên cân. Theo ghi chép của Mac Dougall: "Ngay 

khi sự sống vừa ngừng lại thì đĩa cân phía bên không có người bệnh 

bỗng nhiên trĩu xuống, giống như có thứ gì đó vừa bị lấy khỏi thi 



thể". Nhìn trên mặt cân, vị bác sĩ thấy người quá cố đã nhẹ đi 21g.   Ông 

cho rằng đó là phần vật chất mà người ta thường gọi là linh hồn thoát ra 

khỏi thi thể. 

Hơn một năm sau đó, Mac Dougall tiếp tục tiến hành thí nghiệm 

với 5 bệnh nhân khác. Ba người trong số này cũng xảy ra hiện tượng 

giảm trọng lượng đột ngột từ 11 - 43g khi vừa trút hơi thở cuối cùng. 

Một trường hợp phải ngừng thí nghiệm vào phút cuối và một trường hợp 

không thấy cân nặng thay đổi. Mac Dougall cho rằng, trường hợp này là 

do người bệnh được đưa lên cân quá muộn. Còn các trường hợp khác, 

trọng lượng giảm đi do linh hồn thoát ra khỏi cơ thể. 

Mac Dougall lặp lại thí nghiệm tương tự với 15 con chó, nhưng 

không ghi nhận trường hợp nào giảm trọng lượng khi chết. Kết quả này 

càng củng cố lòng tin của ông, rằng đây là hiện tượng chỉ xảy ra với con 

người, vì chúng ta có linh hồn, còn các loài động vật khác thì không. 

Phát hiện của Mac Dougall được đăng tải trên Thời báo New 

York và một số tạp chí chuyên ngành uy tín. Nó trở thành đề tài cho một 

số tác phẩm văn học và một bộ phim. Cho đến bây giờ, nhiều người vẫn 

tin rằng, linh hồn của chúng ta nặng 21g.  

Tuy nhiên, đa số các nhà nghiên cứu đều nhận định rằng phát hiện 

này là vô nghĩa. Quy mô nghiên cứu quá nhỏ, chỉ với 6 bệnh nhân nên 

kết quả không thuyết phục. Hơn nữa, với trình độ y học khi đó, việc xác 

định đúng thời điểm người bệnh thực sự lìa đời rất khó chính xác. Chất 



lượng của cân cũng có thể không đáng tin cậy. Chiếc cân mà Mac 

Dougall dùng để cân người bệnh có độ chính xác dao động trong khoảng 

5g. Trong khi chiếc cân mà ông sử dụng trong thí nghiệm với chó sau 

này chính xác tới 1,75g. Có lẽ vì thế mà kết quả 2 thí nghiệm khác nhau. 

Sau này, nhiều người khác cũng thử lặp lại thí nghiệm của Mac 

Dougall, nhưng câu trả lời cho sự tồn tại của linh hồn vẫn chưa được 

làm sáng tỏ. Phần trọng lượng bị mất đi đó của con người sau khi chết 

được giải thích chỉ đơn giản là sự bốc hơi của lượng nước có sẵn bên 

trong cơ thể. 

2/. Chụp ảnh linh hồn. 

Kết quả thí nghiệm của Mac Dougall đã thu hút một số nhà nghiên 

cứu tham gia vào cuộc tìm kiếm linh hồn. Năm 1910, Walter Kilner, kỹ 

thuật viên tại Bệnh viện St Thomas’s (Anh) tuyên bố đã chế tạo được 

một bộ kính lọc đặc biệt, có thể cho phép quan sát được trường năng 

lượng của con người. Patrick O’Donnell, một chuyên gia X-quang tại 

Chicago (Mỹ) đã sử dụng thiết bị này để quan sát một người sắp chết. 



 

Walter John Kilner - Wikipedia 

Khi bác sĩ tuyên bố bệnh nhân qua đời, O’Donnell thấy trường 

năng lượng tỏa ra xung quanh thi thể như một vầng sáng và biến mất 

ngay sau đó. Tiếp tục quan sát thi thể cũng không phát hiện năng lượng 

nữa. 

3/. Chỉ số BIS và linh hồn. 

Quan sát thời điểm một người lìa đời để tìm dấu hiệu của linh hồn 

cũng là ý tưởng mà nhiều nhà khoa học khác quan tâm. Trong một 

nghiên cứu công bố năm 2009, TS Lakhmir S. Chawla, Đại học 

George Washington (Mỹ) đã theo dõi 7 trường hợp bệnh nhân giai đoạn 

cuối khi bác sĩ ngừng các phương tiện trợ sinh (thuốc, máy thở) để họ ra 

đi nhẹ nhàng. Chawla quan sát chỉ số BIS (chỉ số lưỡng phổ, có giá trị 



từ 0 - 100, tương ứng với từng mức độ từ hôn mê sâu đến tỉnh táo hoàn 

toàn). Khi chưa ngừng thiết bị trợ sinh, BIS ở mức xấp xỉ 40 hoặc cao 

hơn. Khi ngừng thiết bị, BIS giảm xuống dưới 20 trong vài phút và tim 

ngừng đập. Nhưng điều bất ngờ là sau đó, chỉ số BIS ở cả 7 bệnh nhân 

chết tim đều tăng vọt lên mức từ 60 - 80. Thời gian này kéo dài từ 1 - 20 

phút rồi đột ngột giảm và về gần mức 0. 

Một nghiên cứu khác của David Auyoung ở Trung tâm Y khoa 

Virginia Mason, Mỹ, mô tả 3 bệnh nhân tổn thương não. Trước khi 

ngừng thiết bị trợ sinh, BIS của cả 3 người ở mức xấp xỉ 40, trong đó có 

một người BIS gần bằng 0. Sau khi rút thiết bị, BIS tăng vọt lên gần 80 

và ở mức này trong 30 - 90 giây, sau đó giảm thẳng về gần 0. Bệnh nhân 

được tuyên bố là đã chết. 

 

Những kết quả nghiên cứu này khiến giới khoa học rất băn khoăn. 

Điều bí ẩn là tại sao hoạt động điện não có thể bùng nổ sau thời điểm rút 



thiết bị trợ sinh, khi mà các mô não đã chết về mặt chuyển hóa, không 

còn nhận được máu và oxy. Một số quan điểm cho rằng, nguyên nhân là 

do mức kali ngoại bào dư thừa dẫn đến hiện tượng này. Quan điểm khác 

nghi ngờ nguyên nhân là hiện tượng chết nơ-ron do canxi. Tuy nhiên, 

mọi cách giải thích đến nay đều chưa làm thỏa mãn các nhà nghiên cứu. 

Hiện tượng bùng nổ hoạt động điện não trước khi chết càng khiến 

một số người tin vào giả thuyết này cũng như sự tồn tại của linh hồn.  

4/. Thần kinh não và linh hồn. 

Trong giới nghiên cứu linh hồn từ lâu đã tồn tại một giả thuyết cho 

rằng, trải nghiệm cận tử hay trạng thái ảo thân, cảm thấy đang bay lơ 

lửng trên cơ thể của chính mình, gặp người thân đã khuất hay nhìn thấy 

ánh sáng phía cuối đường hầm, xảy ra khi linh hồn rời khỏi thể xác.  

 
Linh hồn có thực sự tồn tại?  



(Ảnh minh họa: IE) 

Gerard Nahum, bác sĩ giám đốc bộ phận nghiên cứu của công ty 

dược phẩm Berlex.  Ông đã bỏ ra 20 năm chỉ để nghiên cứu lĩnh vực 

này. Theo Nahum, vấn đề khó nhất để xác định sự tồn tại của linh hồn là 

phải tìm được những “chuỗi điện từ” phát ra từ thi thể người chết.  

Ông đặt hàng loạt những máy dò hiện đại xung quanh thi thể (máy viba, 

máy dò tia hồng ngoại, tia gama, điện từ,...) để tìm ra "linh hồn".  

Nahum chắc chắn rằng sau khi chết, tất cả những gì thuộc về người đó 

khi họ còn sống không thể ngay lập tức mất đi hoàn toàn được. Nó sẽ 

phải qua một quá trình chuyển biến đến một nơi nào đó trong không 

gian. Tại những nơi đó, chúng sẽ được giữ gìn và tồn tại vĩnh cửu. 

Nhưng khi ông thử trình bày ý tưởng của mình với các trường đại học tại 

Mỹ thì tất cả đều từ chối. Ngay cả nhà thờ Thiên Chúa giáo cũng không 

chấp nhận tài trợ cho những nghiên cứu của Nahum. Vì thế những nỗ 

lực của nhà khoa học này giậm chân tại chỗ... 

Gruce Greyson, Trưởng khoa Nghiên cứu tri giác (DOPS), một 

chuyên gia tâm thần học  thuộc Đại học Hệ thống Y tế Virginia (Mỹ) 

cũng có các nghiên cứu liên quan đến sự tồn tại của linh hồn. Greyson là 

người đầu tiên tập trung vào tâm lý của những người đang ở ranh giới 

của sự sống và cái chết. Ông phát hiện ra rằng một vài người đang hấp 

hối đều nhìn thấy một luồng ánh sáng xanh rất mạnh, và cảm thấy một 

đường hầm đang dẫn họ về phía trước. Nhưng thực ra Greyson lại không 



hoàn toàn tin tưởng vào sự tồn tại của linh hồn. Ông cho rằng, phải có 

nhiều nghiên cứu nữa thì mới chứng tỏ được sự tồn tại hay không tồn tại 

của linh hồn. 

Những câu trả lời có căn cứ từ khoa học hoặc tôn giáo hiện nay 

vẫn chưa thể coi là thoả đáng. Qua 30 năm tìm hiểu về trạng thái tâm 

thần của người hấp hối, ông đã phát hiện thấy khoảng 10% số người 

trong số các bệnh nhân suy tim đều có dấu hiệu hoạt động của não trong 

khi họ đang bất tỉnh. Sau khi được cứu chữa và tỉnh lại, những bệnh 

nhân này cho biết họ thấy những hoạt động của bác sĩ và y tá ở một 

điểm cao hơn.  

Tiếp tục nghiên cứu, Greyson cho đặt một màn hình với những 

giao diện khác nhau bên ngoài phòng cấp cứu bệnh nhân bị suy tim. Ông 

cho rằng, nếu thật sự có sự tồn tại của linh hồn, thì những người bị suy 

tim sau khi tỉnh lại sẽ biết được màu sắc của màn hình đặt tại phòng bên 

cạnh. Có 50 người đã được thử nghiệm, nhưng không một ai biết được 

màn hình có màu gì. Nhà khoa học giải thích rằng đó là do tác dụng của 

thuốc gây mê đã cản trở sự thoát ra của linh hồn. 



 

Pim van Lommel, bác sĩ chuyên khoa tim người Đan Mạch, 

chuyên gia về trải nghiệm cận tử tại Bệnh viện Rijnstate (Hà Lan) cũng 

đồng ý với quan điểm của Greyson. Theo đó, Lommel cho rằng con 

người  không chỉ có một ý thức, trong khi họ đang ở trong tình trạng hấp 

hối thì những ý thức khác hoạt động và mở rộng phạm vi của nó nhiều 

hơn so với bất cứ thời điểm nào trước đó.  Lúc đó họ có thể hồi tưởng lại 

những khoảng thời gian xa xôi nhất trong quá khứ và cảm nhận được 

một cách rõ ràng hơn bình thường sự vật và con người xung quanh. 

Trong khi đó, thần kinh trung ương tại não của họ vẫn đang ngừng hoạt 

động. 

Andrew Newberg, tác giả của “Nguyên lý lý luận thần kinh học” 

(Principles of Neurotheology), và các đồng sự của ông đã tiến hành 

nghiên cứu não bộ của hơn 130 người, nay đang tiếp tục tiến hành 

nghiên cứu rộng rãi mạng lưới kết cấu của não bộ của những người có 



liên quan đến tôn giáo và các trạng thái tinh thần khác. Newberg cho 

rằng nếu phát hiện ra não bộ đã hoạt động như thế nào để phục vụ cho 

tôn giáo, khoa lý luận thần kinh học sẽ có thể giải đáp mối quan hệ giữa 

não bộ, cơ thể với hoạt động của linh hồn. 

Peter Fenwick, Viện Tâm thần học thuộc Đại học Kings (Anh): 

"Nếu có thể chứng minh rằng con người vẫn tiếp nhận thông tin khi họ 

bất tỉnh và thoát xác thì đó là bằng chứng không thể tranh cãi về việc ý 

thức tồn tại tách rời bộ não". 

Những giả thiết trên đã đặt ra một sự nghi ngờ đối với kiến thức 

mà chúng ta đã biết và thừa nhận từ lâu: Ý thức là sản phẩm của não 

bộ. Điều đó giờ đây có thể không còn chính xác nữa. Bởi vì nếu như 

vậy, ý thức sẽ không thể tồn tại nếu não bộ ngừng hoạt động. Nhưng các 

thí nghiệm ở trên thì đều chứng minh cho điều ngược lại. 

Có lẽ, ý tưởng về linh hồn cũng xuất phát từ hoàn cảnh này. Con 

người từ thời cổ xưa, khi trải qua trạng thái ảo thân, cho rằng khi đó 

phần tinh thần rời khỏi phần thể xác. Từ đó, họ bắt đầu tin vào sự tồn tại 

bên ngoài cơ thể 

5/. Lượng tử và linh hồn. 

Theo quan điểm truyền thống, dựa trên lý thuyết vật lý học cổ 

điển, ý thức của chúng ta tức tư duy con người được hình thành từ hệ 

thống mạng lưới hàng tỷ nơron thần kinh. Tuy nhiên, một số các nhà 



khoa học dựa trên lý thuyết vật lý lượng tử có quan điểm phân tích sự 

tạo thành của linh hồn và ý thức bằng quá trình lượng tử.  

 

Stuart Hameroff, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu ý thức của Đại 

học Arizona, Mỹ và Roger Penrose của Đại học Oxford, Anh, cho biết: 

“Hầu hết mọi người đều cho rằng ý thức nảy sinh từ sự kết hợp giữa các 

nơron thần kinh trong não bộ”. Tuy nhiên, bằng lý luận mới Orch OR 

tức lý luận về ý thức lượng tử, cho rằng ý thức còn là sản phẩm của quá 

trình lượng tử diễn ra ở vi ống (microtubules)., một dạng cấu trúc siêu 

nhỏ của tế bào não.  

Cụ thể hơn, theo hai ông, não bộ con người được chia ra làm hàng 

tỉ ô siêu nhỏ, các ô này liên kết với nhau thông qua một quá trình di 

chuyển của các lượng tử. Khi cơ thể một người ngừng hoạt động, máu sẽ 

không được chuyển đến các ô này, và chúng cũng ngừng hoạt động. 



Nhưng sự di chuyển của các lượng tử thì không mất đi. Chúng sẽ thoát 

ra bên ngoài não bộ và ghi nhận những gì tồn tại ở không gian xung 

quanh. Nếu người đó tỉnh lại, các lượng tử sẽ quay trở lại não và hoạt 

động với chức năng thông thường của chúng. Những gì chúng ghi lại 

được khi thoát ra bên ngoài cũng được não bộ tiếp nhận. Và đó là lý do 

tại sao một người hấp hối nhưng sau đó được cứu sống lại có thể biết 

được những sự kiện mà anh ta không hề tận mắt chứng kiến hoặc được 

nghe kể lại. 

Một công trình của Anirban Bandyopadhyay (Viện Khoa học Vật 

liệu Quốc gia Nhật Bản) còn hé mở khả năng các bít thông tin lượng tử 

có thể gắn kết trong môi trường nhiệt độ cao của các vi ống đơn lẻ ở tế 

bào.  Trạng thái gắn kết giữa các vi ống được tạo ra nhờ năng lượng sinh 

học. Khi quá trình cung cấp máu và oxy ngừng lại, sự gắn kết không 

còn, nhưng thông tin lượng tử không mất đi. Nó có thể phát tán vào vũ 

trụ, tồn tại và tiếp tục hoạt động dưới một hình thức nào đó. Nếu bệnh 

nhân được cứu sống, thông tin sẽ được não tiếp nhận trở lại. Có lẽ vì thế 

mà những người từng có trải nghiệm cận tử có thể nhận biết thế giới 

xung quanh khi họ bất tỉnh. 

Nếu như giả thuyết này là đúng, thì câu hỏi đặt ra là: Quá trình 

lượng tử tạo thành ý thức xuất hiện từ đâu?  Câu trả lời, theo Penrose và 

một số nhà khoa học, là từ vụ nổ lớn Big Bang. Theo quan điểm này, 



mọi dạng ý thức đều được tạo ra cùng thời điểm với vũ trụ. Và nếu linh 

hồn có tồn tại thì nó cũng gắn với khởi nguồn của vũ trụ. 

Vậy nếu người đó không tỉnh lại được nữa thì các chuỗi lượng 

tử đó sẽ di chuyển đi đâu?  Theo GS Hameroff: "Nếu người bệnh không 

được cứu sống, ý thức sẽ đi vào vũ trụ và biết đâu có thể một ngày nào 

đó sẽ được một cơ thể khác tiếp nhận trở lại". 

Tiếp tục mở rộng giả thuyết của Hameroff và Penrose, bác sĩ Ian 

Stevenson, một trong những chuyên gia tâm thần học hàng đầu nước 

Mỹ, người sáng lập DOPS bắt đầu thu thập những câu chuyện về tiền 

kiếp từ năm 1960. Trong số các tài liệu ông ghi nhận được, có nhiều 

trường hợp một đứa trẻ được sinh ra có bớt ở đúng vị trí vết thương mà 

các em đã bị trong kiếp trước; một số luôn bị ám ảnh sợ những sự vật, 

hiện tượng đã gây ra cái chết trong tiền kiếp. 

Stevenson và các đồng nghiệp của ông chưa bao giờ khẳng định 

rằng hiện tượng đầu thai thực sự xảy ra. Họ chỉ cố gắng thu thập các 

bằng chứng về nó. đã nghiên cứu về khả năng các chuỗi lượng tử đó sẽ 

được tiếp nhận trong bộ não của trẻ sơ sinh, hay nói cách khác đó 

chính là sự tái sinh!  

Sau khi Ian Stevenson mất, con trai ông là Tucker tiếp tục theo 

đuổi giả thuyết này. Tucker tiến hành phỏng vấn rất nhiều trẻ em, trong 

số đó ông đã tập hợp được 1.400 em có khả năng biết được những sự 

kiện xảy ra trước khi chúng sinh. Thậm chí một vài em còn có thể kể rất 



rõ những sự kiện trong cả các giai đoạn phát triển rất sớm của lịch sử 

loài người. 

 

Thực tế cho đến nay, dù có tập hợp được tất cả các công trình 

nghiên cứu khoa học về vấn đề này, thì chúng ta cũng không thể nào biết 

được chính xác liệu có sự tồn tại của linh hồn hay không, và nếu có tồn 

tại thì chúng sẽ tồn tại ở dạng nào. Nhưng điều đó không có nghĩa là 

chúng ta có thể khẳng định rằng không có linh hồn. 

3.4. Các kết quả nghiên cứu của Tiến sĩ Ian Stevenson.  



  
Ian Stevenson - Wikipedia, the free encyclopedia (trái) 

Jim B. Tucker - Wikipedia, the free encyclopedia (phải) 

[hai nhà cộng tác nghiên cứu] 

Tiến sĩ Ian Stevenson (1918-:-2007) là bác sĩ, giáo sư nhiều trường 

đại học tai Mỹ và Canada, ông đã dành nhiều tâm sức tìm hiểu ký ức 

tiền kiếp ở trẻ em. Trong sự nghiệp của mình, tính đến năm 2000 

Stevenson đã nghiên cứu gần 3,000 trường hợp kể chuyện kiếp trước. 

Trong số này, ông khẳng định có tới 1.200 ca được chứng thực hoàn 

toàn khách quan. nhớ lại kiếp trước của mình, ông cho biết : 

 - Từ  2-:-5 tuổi :   nhớ rõ tiền kiếp. 

 - Từ  6-:-12 tuổi : nhớ rõ tiền kiếp không liên tục. 

 - Trên 20 tuổi :  nhớ mù mờ, bất chợt.   

Sở dĩ sự nhớ lại quá khứ ngày càng kém là vì môi trường sống mới 

xâm chiếm tâm trí và đẩy lùi hình ảnh xa xưa của chúng ta vào nơi sâu 

thẳm của vô thức.  Ông cho rằng sự quên tiền kiếp cũng có cái hữu ích 



của nó, vì nó giúp mỗi con người yên tâm với cuộc đời mới, tránh được 

những mắc míu, ân óan buồn khổ qua bao kiếp đời đảo điên. 

Các ca nghiên cứu của tiến sĩ Stevenson chủ yếu tập trung ở những 

khu vực nơi dân cư duy trì niềm tin lớn vào luân hồi (như châu Á, Ấn 

Độ…). Sau 40 năm nghiên cứu, Stevenson xác định 7 đặc điểm thường 

gặp về ký ức tiền kiếp ở trẻ em, mà chính ông khẳng định chỉ là bằng 

chứng chứ chưa đủ để chứng minh bất cứ điều gì. Đó là những đặc điểm:  

1)- Đứa trẻ bắt đầu mô tả những hồi ức trong kiếp trước ngay khi 

có thể giao tiếp.  

2)- Đứa trẻ nhớ được những chi tiết về cái chết của mình trong 

kiếp trước.  

3)- Có đủ mô tả được đưa ra để xác định gia đình trong tiền kiếp.  

4)- Có sự tiếp nối trong đặc điểm tính cách, sở thích và thói quen 

sau khi đầu thai. 

5)- Có khoảng 90% các trường hợp giới tính trong hai kiếp sống là 

không thay đổi.  

6)- Ngoại hình, đặc biệt là các đặc điểm trên khuôn mặt, có xu 

hướng giống nhau giữa thân xác của kiếp trước và kiếp này.  

7)- Các mối quan hệ gia đình và xã hội đều được làm mới. 

Có 3 dạng khảo sát về nghiên cứu luân hồi: 



1) Mô tả những hồi ức trong kiếp trước. 

Một trong những trường hợp trẻ em kể lại kiếp trước nổi tiếng nhất 

là câu chuyện tiền kiếp của Hanan Monsour/Suzanne Ghanem.  

Hanan chào đời tại Lebanon. Ở tuổi 20, cô kết hôn với người đàn 

ông tên Farouk Monsour, từ đó mang họ Monsour của chồng. Đôi vợ 

chồng có với nhau hai con gái tên là Leila và Galareh. Sau khi sinh 

Galareh, Hanah mắc bệnh tim và được khuyên không nên sinh thêm con. 

Tuy nhiên, phớt lờ cảnh báo của bác sĩ, Hanan tiếp tục sinh một cậu con 

trai năm 1962. 

 

Chân dung Hanan Monsour và Suzanne Ghanem. Nét tương đồng trên 

khuôn mặt giữa hai người phụ nữ. 

Ảnh: IISIS 



Một năm sau, bệnh tình trở nặng, ở tuổi 36, cô tới bang Virginia, 

Mỹ, để phẫu thuật tim. Trước ca phẫu thuật quan trọng, Hanan cố gắng 

liên lạc với con gái Leila nhưng không thành. Di nguyện chia đôi số đồ 

trang sức cho hai con gái một khi cô Hanan không qua khỏi, đã không 

bao giờ được nhắn nhủ tới con gái Leila, bởi Hanan đã qua đời sau phẫu 

thuật vì biến chứng. 

Mười (10) ngày sau cái chết của Hanan, một bé gái Suzanne 

Ghanem chào đời. Khi 16 tháng tuổi, bé gái này liên tục nhấc ống nghe 

điện thoại và lặp đi lặp lại câu nói: "Xin chào, Leila đấy à?" Hành động 

của cô con gái nhỏ khiến bố mẹ bé cảm thấy rất kỳ quặc vì gia đình 

không hề quen biết ai có tên Leila. 

Lớn thêm một chút, bé gái Suzanne kể với cha mẹ rằng Leila là 

con gái mình và cô bé không phải là Suzanne mà là Hanan. Tới khi tròn 

2 tuổi, Suzanne càng khiến bố mẹ bất ngờ vì có thể đọc vanh vách tên 13 

thành viên trong gia đình kiếp trước của mình. 

Những biểu hiện lạ lùng liên tiếp của cô con gái khiến vợ chồng 

Ghanem bắt đầu tìm kiếm nhà Monsour. Lần đầu gặp mặt, gia đình 

Monsour tỏ ra nghi ngờ câu chuyện khó tin. Tuy nhiên tâm lý ngờ vực 

dần biến mất khi Suzanne gọi tên chính xác nhiều thành viên gia đình 

Hanan trong ảnh. 

Lên 5 tuổi, Suzanne gọi cho người chồng trong tiền kiếp Farouk ít 

nhất ba lần một ngày. Khi tới thăm "chồng kiếp trước", Suzanne thích 



ngồi lên đùi và ngả đầu vào ngực Farouk. Người chồng cuối cùng cũng 

chấp nhận sự thực Suzanne chính là kiếp sống mới sau đầu thai của 

người vợ quá cố, sau khi anh được nghe chính Suzanne kể những 

chuyện mà chỉ có Hanan mới biết. 

2) Hồi tưởng tìm lại kiếp trước (Past Life Regression - PLR). 

Để hồi tưởng tìm lại kiếp trước, một người sẽ được đưa vào trạng 

thái thôi miên nhằm nhớ lại và sửa chữa những vấn đề trong quá khứ, 

hiện tại hoặc cố tìm kiếm mục đích cho sự đầu thai của mình. Người 

tham gia vào liệu pháp này được cho là sẽ thấy, trải nghiệm và cảm nhận 

được kiếp trước, với hành trình vượt thời gian theo dẫn dắt của các 

chuyên gia trị liệu. 

 



Hình mô tả một buổi thực hiện thôi miên tìm lại kiếp trước của Richard 

Bergh năm 1887. 

Ảnh: Wikimedia Commons 

 
Nhà thôi miên Nicolas Aujula đang đưa phóng viên Flic của Daily Mail vào 

miền ký ức 

[Thôi miên hồi quy (hypnotic regression) đã được sử dụng phổ biến bởi các 

học giả phương Tây để phục vụ nghiên cứu về luân hồi. Sau đó, liệu pháp 

tiền kiếp (past-life therapy) đã vận dụng khái niệm luân hồi vào trị liệu và 

bổ sung cho phương pháp thôi miên hồi quy. Khía cạnh đáng kinh ngạc 

nhất của liệu pháp tiền kiếp chính là các triệu chứng của bệnh nhân có thể 



biến mất một cách bí ẩn sau khi bệnh nhân “thấy” được tiền kiếp của chính 

họ.] 

Việc thôi miên tìm lại kiếp trước thường phổ biến hơn ở người 

trưởng thành, với những nét đặc trưng trong tâm trí, không có gì đáng 

ngạc nhiên,. Nhóm những người hoài nghi (bao gồm cả tiến sĩ 

Stevenson), tin rằng chuyện tiền kiếp thường khó để chứng thực ở người 

lớn hơn là trẻ nhỏ. Do đó, thôi miên tìm lại tiền kiếp ở người lớn có thể 

bị "sai lệch" do các ký ức được hình thành một cách vô thức hoặc cố ý 

trong đời sống, hoặc các ký ức "giả" do nhà trị liệu gieo vào đầu người 

bệnh vì mục đích tốt. 

Dù vậy, theo khẳng định của nhiều người từng tham gia liệu pháp 

chữa trị đặc biệt này, hồi tưởng tìm lại tiền kiếp tỏ ra rất có ích cho cuộc 

sống hiện tại của họ về cả tâm lý và đời sống cá nhân. Vì liệu pháp này 

gồm những ghi chép về lời hứa, thất bại và thành công, chấn động tâm 

lý, trí tuệ cùng những đặc điểm sống cả tích cực lẫn tiêu cực, các nhà trị 

liệu giúp người tham gia tìm lại không chỉ ký ức mà cả những thói quen 

trong quá khứ, cũng như cách thức phá vỡ thói quen và tính cách xấu, và 

khơi dậy sức mạnh nằm sâu trong mỗi người. Liệu pháp này được cho là 

có hiệu quả với những trường hợp bị chứng sợ hãi ám ảnh nặng nề. 

Mức độ hữu ích của thôi miên tìm lại kiếp trước PLR so với những 

liệu pháp tâm lý khác vẫn còn nhiều nghi vấn. Giới khoa học vẫn phải 

tiếp tục hành trình chứng minh tính xác thực của những trải nghiệm mà 

mỗi người thuật lại trong trạng thái thôi miên. 



Xem thêm: 
- Bí ẩn xung quanh chuyện thôi miên lùi kiếp - ĐKN Inspired 

-  Hết bệnh kỳ diệu sau liệu pháp thôi miên tiền kiếp ... 

- Thôi miên giải mã tiền kiếp? - VTC News 

3) Ký ức chấn động có thể để lại dấu vết trên gene. 

Trong một nghiên cứu khác có liên quan tới ký ức và những vòng 

đời khác nhau, các nhà khoa học cũng nghiên cứu khả năng ký ức có thể 

"di truyền" trực tiếp qua gene. 

Trong nghiên cứu đăng trên Tập san Khoa học thần kinh tự nhiên 

năm 2013, các nhà khoa học huấn luyện các con chuột sợ một loại mùi 

hương nhất định bằng cách gây sốc cho chuột khi mùi hương xuất hiện. 

Kết quả cho thấy, lứa chuột thế hệ tiếp theo biểu hiện ác cảm với 

mùi hương đó mà không cần tác nhân kích thích nào. Các nhà nghiên 

cứu cũng phát hiện những thay đổi trong cấu trúc não của chúng. Bên 

cạnh đó, họ còn tìm thấy mối tương quan giữa chấn thương trong ký ức 

với ADN trong tinh trùng của chuột. 

Tóm lại, hiện tượng nhớ lại những ký ức tiền kiếp là một trong 

những chủ đề đầy thu hút, khơi dậy sự tò mò của rất nhiều người mà tới 

nay ánh sáng khoa học vẫn chưa thể làm sáng rõ. Dù vậy, cũng giống 

như các nhiều hiện tượng vượt qua biên giới khoa học, hiện tượng luân 

hồi không nhất thiết phải được chứng minh hay bác bỏ hoàn toàn. Luân 

hồi và những ký ức về nhiều kiếp sống là một lĩnh vực còn nhiều khoảng 

mở cần được khoa học giải mã. 



  3.5. Kết quả điều tra của Viện Gallup.  

 

The Gallup, Inc. world headquarters in Washington, D.C. The National Portrait Gallery can be seen in the reflection. 

Theo cuộc điều tra trên toàn nước Mỹ năm 1982, khoảng 1/4  

người dân nơi đây (# 60 triệu người), vốn nổi tiếng trên thế giới là thực 

dụng và trọng vật chất, tin ở thuyết tái sinh.  

Có lẽ câu hỏi “Luân hồi có thật hay không?” dần có nhiều sáng tỏ, 

và câu hỏi “Trước khi rơi vào vòng xoáy luân hồi, chúng ta là ai? Sau 

khi ra khỏi vòng xoáy ấy, chúng ta về đâu?” quan trọng và thực tế hơn. 

Đối với nhân loại đó là một cánh cửa bí ẩn mà có lẽ chỉ khi chịu khó đi 

tìm người ta mới có thể mở ra được. 



 
Xem thêm: 
- Luân hồi tái sinh đầu thai chuyển kiếp (kỳ1-:- 6) 

- Cậu bé James Leininger và “hiện tượng tái sinh” 

- Tiến sĩ có 2 con nhớ được tiền kiếp qua 800 lần chuyển sinh 

- Reincarnation - The Formula for Creating Heaven on Earth 

 

VIDEO 
- Ký ức luân hồi   

- Karma and Reincarnation 

- Raymond Moody: Reincarnation 

- Do We Reincarnate? - Swedenborg and Life 

- REINCARNATION explained by Hans Wilhelm 

 

 

 

 
Proof Of Reincarnation In Major Religions | Unariun Wisdom 

 

 



4. Tôn giáo hữu thần và luân hồi. 

 
Minh họa về luân hồi chuyển kiếp, một ý niệm phức tạp hiện diện trong 

nhiều tôn giáo. 

Ảnh: Himalayan Academy 

Trong các tôn giáo hữu thần những tín đồ tin vào luân hồi xem thể 

xác và linh hồn như là hai thực thể riêng biệt, trong đó chỉ có thân xác 

chết đi, còn linh hồn là bất diệt. Sau cái chết, linh hồn sẽ rời khỏi thân 

xác và tiếp tục hành trình tới kiếp sống khác. Một định nghĩa đơn giản 

của luân hồi trong số rất nhiều khái niệm từng được đưa ra chính là sự 

đầu thai hay tái sinh của linh hồn vào một thân xác mới sau cái chết. 



Hầu hết người thường cũng như tín đồ các tôn giáo đều tin là có 

luân hồi do căn cứ theo : 

        1/- Kinh sách nói về sự luân hồi, 

        2/- Tình trạng con người ở cõi trần, 

        3/- Các thần đồng, 

        4/- Những người nhớ chuyện kiếp trước. 

4.1. Ấn giáo và luân hồi: 

 
Reincarnation - Wikipedia 

Đầu thai – Wikipedia tiếng Việt 

Theo Phạn ngữ  saṃsāra do hai chữ  saṃ và chữ  sāra ghép lại mà 

ra. Trong đó, saṃ là tiếp đầu ngữ rất thông dụng trong Phạn ngữ và có 

nghĩa là: hoàn toàn, đúng như, đồng thời, cùng nhau; sāra là tiếng chỉ 



chủ thể phân tách hay hủy diệt. Theo đó, saṃsāra có nghĩa là một sự 

kiện biến chuyển, chuyển rời từ trạng thái này qua trạng thái khác, từ 

kiếp sống này qua kiếp sống khác. Sau hết, saṃsāra còn được dùng để 

chỉ cõi đời biến đổi này đổi lại với cái gì bất biến bất dịch là niết-bàn 

(涅槃;  P: nibbāna;  S: nirvāṇa). Điều này trái với ý nghĩa niết-bàn 

trong Phật giáo. 

 



 
Brahman - Wikipedia 

Đại ngã – Wikipedia tiếng Việt 

 

 



 

 

Quá trình tái sinh cho đến giác ngộ-giải thoát của Ấn giáo 



 

7 Interesting Facts about Reincarnation in Hinduism 

Về nguồn gốc của thuyết luân hồi, các học giả thường nêu ra nhiều 

giả thuyết, người thì nói rằng nó có ngay từ thời Veda (khoảng 1500 

năm TCN) và là một thuyết đã khai sinh ở Ấn Độ, người khác lại chủ 

trương rằng đó là một thuyết ngoại lai đã được nhập cảng từ Hy Lạp, từ 

Âu Châu, hay là từ dân Arya ... Nhưng điều đó không có gì là chắc chắn 

cho lắm. Điều chắc chắn là thuyết này đã có ở Ấn Độ một cách rõ rệt ít 

nhất là từ thời Upanishad (Áo nghĩa thư) ,  chẳng hạn như trong những 

tập Brhadāranyaka (VI, II, 15-16), Shāndogya (VI, 8, 16), Cvetācvatara 

(I,7; IV,11-17, V,7,11-12)... Và như chúng ta đã biết, thuyết ấy không 

những trở thành một “tín điều” chung cho hầu hết các hệ thống triết học 

hay tôn giáo Ấn Độ, cho dù các hệ thống hay tôn giáo này nhiều khi bất 



đồng quan điểm hay chống trái nhau về những vấn đề khác. Sau hết, cho 

tới ngày nay “tín điều” này vẫn còn là một chân lý tuyệt đối cho phần 

đông dân chúng Ấn Độ. 

Nhưng luân hồi cũng có nhiều dạng, nếu chỉ luẩn quẩn trong kiếp 

người, nghĩa là nếu người ta cứ chết đi rồi lại đầu thai tái sinh làm người 

khác thì gọi là... tái sinh. Còn nếu tái sinh mà có thể làm “thân trâu 

ngựa” thì đó mới được gọi là luân hồi.  

Một số những kinh điển đã nói về vấn đề này như sau:  

- Trong sách Luật Visnu có nói: “Những ai đã sinh ra đều chắc là 

sẽ chết, mà những ai chết sẽ đều chắc là phải tái sinh” (XX,29). 

 - Trong Rāmāyana (II,84,21) và trong Chí tôn ca (Bhagavadgita 

II,2) cũng nói tương tự rằng: “Thật ra, chết đó là chắc đối với ai sinh ra, 

và (tái) sinh là chắc đối với ai chết đi”!  Nhưng câu định nghĩa đầy đủ  

nhất về saṃsāra là của Nagasena; nhà sư  Phật tử đã đối thoại với vua 

Hy Lạp Milinda: “Saṃsāra có nghĩa là: một hữu thể sinh ra chỗ này rồi 

lại chết đi chỗ khác, và sau khi chết nó lại (tái) sinh chỗ kia; sinh ra chỗ 

ấy, nó lại chết, và chết rồi nó lại (tái) sinh chỗ nọ” (III, 6,9).  

  - Trong Áo nghĩa thư có nói rằng: “Ai đã học các kinh Veda theo 

quy luật, ai đã luôn nhớ kỹ các kinh đó bằng cách lặp đi lặp lại; ai đã 

giáo dục con cái cho nên đạo hạnh, ai đã làm cho giác quan quy phục 



linh hồn, tỏ lòng từ bi đối với mọi vật thì sẽ được đi về thế giới của 

Brahman và sẽ không còn tái sinh nữa” (Chāndogya Up. VI,8,16).  

 - Trong Brhadāranyaka Up. VI; II, 15-16 cho rằng những nhà ẩn tu 

mà có tài trí và có đức tin thì sẽ đi về phía các thần, và tới Brahman; đức 

ông chồng nào biết lễ cúng và làm việc thiện thì sẽ đi qua đường các tổ 

phụ để tới cung trăng, và chờ đợi đến khi trả hết nghiệp báo thì lại trở về 

tái sinh trước hết làm một cây, sau đó lại tái sinh trong một thân người. 

Trái lại, những người tánh nết xấu sẽ tái sinh làm những hạng người vô 

giai cấp (hos cantes), làm chó hay làm heo!  

Xem thêm: 
- Our Beliefs - Govindas Catering - Pure Vegetarian 

- THE DOCTRINE OF REINCARNATION: What Hindu .. 

 

VIDEO 
- Hinduism: Doctrine of Reincarnation 

- Hinduism: Understanding Karma and Reincarnation 

- The Hindu Belief System Dharma, Karma, and Moksha 

- What is the meaning of Reincarnation or rebirth in Hinduism. 

- How some people try and make fun of Reincarnation? | Hindu Academy 

 

 

4.2. Kitô giáo và luân hồi: 



 

Thiên Chúa Giáo tin rằng: Khi đứa nhỏ ra khỏi lòng mẹ thì Chúa 

Trời sanh cho nó một cái linh hồn. Tùy theo sự hành động của nó ở cõi 

trần, mà sau khi chết, linh hồn của đứa trẻ nầy sẽ được về Thiên Đàng 

hưởng phước đời đời, hoặc phải sa Địa ngục chịu hình phạt mãi mãi, chớ 

không tin có Luân hồi nhiều lần. Đây có lẽ vì Chúa Jésus không giảng 

giải tỉ mỉ và không nói rõ về Luân Hồi. Nhưng những đoạn sau đây 

trong kinh Tân Ước như minh chứng Chúa thừa nhận sự Luân hồi. 

        1)  Jésus thấy một người mù từ trong bụng mẹ đi ngang qua, các 

Môn đồ mới hỏi Ngài: Thưa Thầy, ai làm tội lỗi, người đó hay cha mẹ 

va, cho nên khi va sanh ra đã mang tật mù ? (St Jean IX-I) 

        Nếu nói cha mẹ va làm tội ác, để va mang tật mù thì không công 

bình, vì tội ai làm nấy chịu. Nếu nói tội của va, thì va làm tội lỗi hồi 



nào? - Ở trong bụng mẹ thì làm tội sao được ? Vậy phải nói: va đã làm 

tội hồi những kiếp trước nhiều rồi, nên kiếp nầy phải đền tội cũ, không 

hưởng được tốt lành trong đời sống mới nữa. 

        2)  Chúa Jesus dạy rằng: ”Hãy được TRỌN LÀNH như cha các 

ngươi ở trên Trời TRỌN LÀNH vậy “ (St. Mathieu V- 48) 

        Nếu Chúa dạy phải ăn ở hiền lành thì ta có thể làm được, nhưng 

dạy phải TRỌN LÀNH, mà chỉ tập trong một kiếp thì chẳng có một 

người nào làm nổi.  Vậy câu đó có ẩn ý là phải có Luân hồi, ta phải trở 

lại trần gian rất nhiều kiếp để học tập thì mới đến bực TRỌN LÀNH 

được. 

        3)  Bởi vì các nhà Tiên-tri và Luật pháp có đoán trước tới Jean và 

nếu các ngươi muốn hiểu Jean thì JEAN là ELIE, đấng Tiên-tri phải đến 

đó” (St Mathieu XI, 13- 14) 

        4)  “Jésus tới địa phận Césarée de Philippe mới hỏi môn đồ rằng: 

Họ nói Thầy là ai ? Các môn đồ trả lời: Thầy đây là con của Người. Mấy 

người nầy thì nói Thầy là Jean Baptiste, mấy người kia thì nói Thầy là 

ELIE, còn mấy người khác thì nói Thầy là JÉRÉMIE hay là MỘT ĐẤNG 

TIÊN TRI nào đó” (St. Mathieu XVI, 13 14) 

        5)  Đoạn văn nói về tiên tri Êlia: "Đang khi thầy trò từ trên núi 

xuống, Chúa Jesus truyền cho các ông rằng: "Đừng nói cho ai hay thị 

kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết trỗi dậy."  



Các môn đệ hỏi Người rằng: "Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải 

đến trước? " Người đáp: "Ông Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. 

Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận 

ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ 

vì họ như thế." Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan 

Tẩy Giả (Jean Baptiste).  (Mt 17, 9-13 hoặc Mc 9,9-13) 

        Đọc qua mấy câu trên, ta thấy rõ ràng Jesus có dạy về Luân Hồi, 

nhưng không giải thích rõ ràng. Ngài nói Elie đầu thai lại làm Jean 

Baptiste. Tuy ở đây Ngài không dùng tiếng đầu thai lại hay Luân Hồi, 

nhưng với những chữ TỚI TRƯỚC, TỚI RỒI, nếu không phải Elie đầu 

thai lại thì làm sao Jean là Elie cho được.  

        Vả lại, Jean Baptiste mới bị xử trảm cách đó ít lâu, còn Elie, 

Jérémie và các đấng Tiên Tri chết đã mấy đời rồi. Vì thế, nếu ai nói 

Jésus là Jean Baptiste thì tin rằng:  hồn Jean Baptiste mượn xác 

Jésus đặng dạy Đạo, bởi Jésus và Jean sanh đồng thời và Jean chết trước. 

        Còn những người nói rằng Jésus là Elie, Jérémie hay là một vị Tiên 

Tri nào đó đời trước là họ tin rằng các vị ấy đầu thai lại làm Jésus. 

        Thế mà khi nghe các Môn đồ trả lời như vậy, Ngài cũng không 

quở, đó là Ngài đã chấp nhận sự Luân Hồi. Nếu những lời nói đó là dị 

đoan, phi lý thì Ngài đã sửa dạy đệ tử rồi. 



        Hay như đoạn khác rõ ràng hơn khi Chúa Giê-su nói với ông 

Nicôđêmô về việc tái sinh. 

        6)  Trong nhóm Pharisêu, có một người tên là Nicôđêmô, một thủ 

lãnh của người Do Thái. Ông đến gặp Chúa Jésus ban đêm. Ông nói với 

Người: "Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên 

Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu 

Thiên Chúa không ở cùng người ấy."  

Chúa Jésus trả lời: “Thật vậy, ta nói với ngươi, nếu con người 

không sanh lại nữa thì không hề thấy cõi Trời.”  

Ông Nicôđêmô thưa: "Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra 

được? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra 

sao? "  

Chúa Jésus đáp:  “Thật vậy, ta nói với ngươi, nếu con người không 

sanh ra bởi nước và Tinh thần (Thần Khí) thì không khi nào về cõi Trời 

được. Cái chi của Xác thịt sanh ra thì là Xác thịt, cái chi của Tinh thần 

sanh ra thì là Tinh thần. Ngươi nghe ta nói chớ lấy làm lạ. Các ngươi 

phải sanh lại nữa. Gió muốn thổi chỗ nào thì thổi, ngươi nghe tiếng nó 

mà ngươi không biết nó ở đâu đến và đi đâu. Ai bởi Tinh thần mà sanh 

ra thì cũng thế”. 

Ông Nicôđêmô hỏi Người: "Làm sao những chuyện ấy có thể xảy 

ra được? "  



Chúa Jésus đáp: "Ông là bậc thầy trong dân Ítraen, mà lại không 

biết những chuyện ấy! Thật, tôi bảo thật ông: chúng tôi nói những điều 

chúng tôi biết, chúng tôi làm chứng về những điều chúng tôi đã thấy, 

nhưng các ông không nhận lời chứng của chúng tôi. Nếu tôi nói với các 

ông về những chuyện dưới đất mà các ông còn không tin, thì giả như tôi 

nói với các ông về những chuyện trên trời, làm sao các ông tin được? " 

(St . Jean III, 3- 8) 

Không ai đã lên trời, ngoại trừ Con Người, Đấng từ trời xuống  

như ông Mô-sê, đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng 

sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống 

muôn đời. (Ga 3, 1-15) 

      Chúa Jésus dạy là con người phải sanh lại (Renaitre), chớ không 

phải hồn sẽ nhập vào cái xác cũ để  SỐNG LẠI (Revivre, Se 

ressussiter). Xác thịt của cha mẹ sanh ra nên nó là vật chất, sẽ tan rã, còn 

Linh Hồn là Tinh thần nên còn mãi. 

VIDEO 
- Christ of India Trailer: The Lost Years of Jesus 

- The Missing Years of Jesus | National Geographic 

- Jesus was a Buddhist Monk - BBC Documentary 

- Chúa Giêsu từng là Tu sĩ Phật Giáo / Jesus was a Buddhist Monk BBC 

- Jesus in India, Tibet & Egypt - A Truer Story of Jesus? - Jeshua Ben David 

 

 

4.3. Hồi giáo và luân hồi: 



Trong  Kinh Coran của Hồi giáo cũng có đề cập đến thuyết Luân 

Hồi. Đọc những câu sau đây, ta sẽ thấy rõ: 

1)  “Thượng Đế sanh ra muôn loài và cho đầu thai đi, đầu thai lại, 

tới chừng nào cả thảy đều trở về với Ngài.” (Coran XXX, 10) 

 2)  Linh hồn trước hết ở trong loài Kim Thạch, rồi mới qua loài 

Thảo mộc. Linh hồn ở trong loài Thảo mộc không biết mấy thế kỷ, mãi 

lo tranh đấu mà quên hồi mình còn ở trong loài Kim thạch. 

Khi linh hồn qua ở loài Cầm thú thì không còn nhớ tới hồi ở loài 

Thảo mộc nữa. Rồi đấng Tạo Hóa mới cho linh hồn đầu thai qua loài 

Người. Linh hồn bắt đầu từ loài nầy đi đến loài kia, cho đến chừng nào 

trở nên một đấng khôn ngoan”  (Le Mesnavi) 

Xem thêm: 
- Luật Luân Hồi - Thông Thiên Học 

- Vũ Trụ Quan Và Nhân Sinh Quan Của Ấn Độ Giáo - Học Viện ĐaMinh 

 

5. Tôn giáo vô thần và luân hồi. 

5.1. Sơ dẫn về Luân hồi trong đạo Phật. 



   
Saṃsāra (Jainism) - Wikipedia 

Và 4 dạng tái sinh theo Kỳ-na giáo (Jainism) 

Vào thời Đức Phật, tại Bắc Ấn Độ, đã có hai luồng tư tưởng tác 

động mạnh lên tôn giáo thời đó.  

Thứ nhất, tất cả chúng sinh, kể cả con người, đều là tù nhân của 

vòng luân hồi sanh tử.  

Thứ hai, cho rằng những hành vi có ý thức cân nhắc, tích cực hoặc 

tiêu cực, đương nhiên mang theo một kết quả sẽ chín mùi vào tương lai, 

kể cả kiếp sống mới. Đó là định luật Nghiệp báo mà không ai tránh 

được. 

Trong bối cảnh đó, để an tâm, một số người muốn nhờ các tế lễ để 

mong được đầu thai hạnh phúc trong kiếp sau, nên họ mời các thầy Bà-



la-môn dâng lễ cho họ. Bà-la-môn là thành viên của giai cấp tư tế, chỉ có 

họ mới có đủ tư cách cử hành các tế lễ trong đạo Vê-đa cổ truyền. 

Tuy nhiên, đối với một số người khác, tiến trình đó rõ ràng vô ích. 

Thật vậy, sao lại đi tìm một kiếp sau hạnh phúc khi tất cả mọi cuộc tử 

sinh mà chúng sanh trải qua đều sẽ kết thúc bằng đau khổ và cái chết? 

Chỉ có sự giải thoát vĩnh viễn khỏi vòng luân hồi sanh tử mới có thể đáp 

ứng được những khát vọng thực sự của con người. 

Nhưng làm sao để được giải thoát? Các nhà tu khổ hạnh thời ấy hy 

vọng phá vỡ luật luân hồi bằng cách không có một hành vi tiêu cực nào 

(không có Nghiệp xấu và không có đầu thai). Những người khác thì 

chọn thực hành thiền, nhờ đó họ luôn ý thức rằng thực tại bên trong của 

mỗi người (Atman: Tiểu ngã) – là cái làm cho họ hiện hữu như một cá 

thể – đồng nhất với thực tại tối hậu (Brahman: Đại ngã), từ đó mọi sự 

xuất phát ra rồi lại quay về. Lý tưởng rất cao xa, chỉ những người tinh 

tường các kinh điển thánh thiêng, tức các tu sĩ Bà-la-môn, mới có thể đạt 

đến. 

Giống những người đương thời, Đức Phật chia sẻ nỗi ưu tư là làm 

sao được giải thoát vĩnh viễn khỏi vòng Luân hồi (Saṃsāra). Nhưng 

Ngài bác bỏ quyền thống trị của giai cấp Bà-la-môn, và như vậy, bác bỏ 

sự hiện hữu của các lễ tế. Ngài phủ nhận mọi quyền bính tôn giáo đặt 

nền tảng trên sách thánh. Còn với con đường khổ tu, lập trường của Đức 

Phật rất rõ: bất cứ ai gắn bó với đời sống khổ hạnh thái quá đều làm suy 



giảm khả năng thiền định và hành động như thế là vị kỷ. Như vậy, họ sẽ 

không thoát khỏi cảnh tù đày trong vòng Luân hồi.  

Đức Phật cũng phủ nhận mọi nổ lực nhằm đạt tới sự kinh nghiệm 

về sự đồng nhất giữa Atman và Brahman. Theo Ngài, Atman chỉ là ảo 

ảnh. Gắn bó với nó chính là tự quay ngược lại với chân lý duy nhất có 

thể đưa tới sự giải thoát - chân lý Trung Đạo mà Ngài khám phá ra khi 

trải qua kinh nghiệm giác ngộ. Nhưng lộ trình thiêng liêng nào dẫn đến 

kinh nghiệm này? 

Như thế, những ai đã hiểu quan niệm về vòng Luân hồi, đều thấy 

rõ lộ trình này thực sự không phải chỉ bắt đầu ở Ấn Độ 2.500 năm trước. 

Khởi đầu “sự nghiệp thiêng liêng” của Đức Phật bắt nguồn từ vô số thời 

kỳ vũ trụ trước đó. Những văn tự kinh điển liên quan đến thuyết tái sanh 

chứng tỏ rằng Đức Phật không dựa vào một nguồn hiểu biết nào sẵn có 

để giải thích chân lý hiển nhiên này. Ngài chỉ dựa trên kinh nghiệm và 

nhận thức của chính Ngài, một nhận thức tuy siêu phàm nhưng mỗi 

người chúng ta đều có thể đạt được nếu trau dồi rèn luyện đúng mức. 

- Trong kinh Trung A-hàm (Mahãsaccaka Sutta số 36, i, 248.) đã 

mô tả trong đêm Ngài đắc quả Chánh đẳng Chánh giác. Ngài nói: “Như 

Lai đã nhớ lại nhiều vô cùng tận kiếp sống trong quá khứ ,,,”. 

- Trong bài kệ 153 và 154 của kinh Pháp Cú Đức Phật dạy:  

"Lang thang bao kiếp sống  



Ta tìm nhưng chẳng gặp,  

Người xây dựng nhà này,  

Khổ thay, phải tái sanh." 

*** 

"Ôi! Người làm nhà kia  

Nay ta đã thấy ngươi!  

Ngươi không làm nhà nữa.  

Đòn tay ngươi bị gẫy,  

Kèo cột ngươi bị tan  

Tâm ta đạt tịch diệt,  

Tham ái thảy tiêu vong." 

- Trong kinh Chuyển Pháp Luân (Mahã Vagga, trang 10 Samyutta 

Nikãya, câu 428), bài pháp đầu tiên, đức Phật đề cập đến chân lý thứ nhì 

như sau: “Chính Ái dục dẫn chúng sanh đi tái sanh”. Và đức Phật kết 

luận bài pháp: “Đây là kiếp sống cuối cùng của Như Lai. Từ đây Như lai 

không còn bị tái sanh nữa”. 

Ở nhiều đoạn kinh khác, đức Phật dạy rõ ràng rằng có những kẻ 

phải bị sanh vào khổ cảnh vì đã sống đời tội lỗi, và có người, nhờ hành 

thiện, được tái sanh vào nhàn cảnh. 



- Trong kinh Ghatĩkãra Sutta - Majjhima Nikãya II, trang 45 (số 

81), đức Phật cũng thuật lại cho Đại đức Ãnada rằng trong một tiền kiếp, 

vào thời đức Phật Kassapa, Ngài là Jotipala. 

- Trong kinh Anãthapindikovãda Sutta, Majjhima Nikãya III, trang 

258 (số 143) cũng ghi rằng liền sau khi tái sanh vào cảnh Trời, nhà triệu 

phú Anãthapinkida trở về viếng đức Phật trong đêm sau. 

- Trong kinh Đại Bát Niết Bàn (Parinibbãna), Dĩgha Nikãya II, 91 

(số 16) ghi rằng một hôm Đại đức Anada đến bạch với đức Phật, hỏi 

thăm về số phận của một số người chết trong làng nọ. Đức Phật nhẫn nại 

diễn tả trường hợp từng người, từng hoàn cảnh. 

Rất nhiều trường hợp tương tự trong Tam Tạng Kinh, chứng tỏ 

rằng đức Phật đả giảng giải giáo thuyết tái sanh như một chân lý có thể 

kiểm chứng [Cp. Mr. J.G Jennings, The Vedantic Buddhism of The 

Buddha]. 

Theo Đại đức Nãrada Mahã Thera, trên thế gian có những nhân vật 

xuất chúng, những bậc toàn giác như đức Phật, những trường hợp như 

Khổng Tử, Pãnini, Homère, Platon,…và những thiên tài xuất chúng như 

Kãlidãsa, Shakespeare, những thần đồng như Ramanujan, Pascal, 

Mozart, Beethoven,… Có thể nào chỉ trong thời gian của một kiếp sống 

mà có thể trau dồi trí tuệ đến mức cao siêu toàn thiện như vậy chăng? Dĩ 

nhiên, họ đã trải qua nhiều kiếp sống cao thượng trong quá khứ và đã 

từng thu thập những kinh nghiệm tương tự. Nguyên nhân của sự phát 



triển khác thường ấy trong vài cá nhân, nhất định cũng có thể là nghiệp 

quá khứ. 

Trong tạp chí Bosat [tập XIII, số 2, trang 27] có chép rằng 

Pythagore đã nhớ lại tường tận cái thuẫn mà ông đã dùng trong một tiền 

kiếp, lúc ấy ông vây hãm thành Troie. Trong kiếp tái sinh làm 

Pythagore, cái thuẫn ấy vẫn còn để trong một đền thờ Hy-Lạp [William 

W. Atkinson và E.D Walter trong quyển Reincarnation and the Lă of 

kamma.]. 

Cũng thế, thuyết truyền thông không đủ để giải thích các trường 

hợp thần đồng. Để giải thích vấn đề phức tạp ấy một cách thoả đáng, lý 

Nghiệp báo và Tái sanh là không thể thiếu vắng. Và có lý do nào để tin 

rằng chỉ vỏn vẹn kiếp sống hiện tại này mà quyết định được hạnh phúc 

vĩnh cửu hay cảnh khốn cùng vô tận trong tương lai không? Bao nhiêu 

cố gắng trong một kiếp sống ngắn ngủi, nhiều lắm là một trăm năm có 

thể là sự chuẩn bị thích nghi cho cuộc sống vĩnh cửu không? 

Nếu chúng ta tin có hiện tại và có tương lai, thì chúng ta cũng tin 

có quá khứ. Chính đời sống quá khứ và vị lai giải thích vì sao trong đời, 

lắm người hiền đạo đức phải chịu gian lao khốn khổ, và có những người 

gian ác bạo tàn lại được giàu sang may mắn. 



 

5.2. Cơ cấu học thuyết Luân hồi. 

Theo đạo Phật, sau khi chết, con người tuỳ theo Nghiệp đã tích lũy 

trong quá khứ, sẽ tái sanh vào một cõi khác. Nếu chết trong trạng thái 

chưa giác ngộ thì thần thức ở trạng thái vô minh trước kia, sẽ tái sanh 

trong sáu cõi của ảo tưởng, và chúng ta sẽ lập lại cái vòng này cho đến 

vô cùng của thời gian. Sự lặp lại sinh tử này được gọi là Luân Hồi. 

Đức Phật cho rằng luân hồi vận hành theo vòng quay của Thập Nhị 

Nhân Duyên. Bởi mười hai nhân duyên ấy mà chúng sanh có sinh sinh 

hoá hoá mãi. Thập Nhị Nhân Duyên là cách thể hiện học thuyết Duyên 

sinh Vô ngã của đạo Phật. 



 
 

 
 



 

 

 

 



Pratītyasamutpāda - Wikipedia 

Duyên khởi – Wikipedia tiếng Việt 

Đức Phật dạy rằng chấp Ngã (Ngã: cái Ta – một thực thể bất biến) 

là nguồn gốc của vô minh, và vô minh là đầu mối của luân hồi sanh tử 

và đau khổ. Nói đến Luân hồi người ta thường quan niệm cái Ta chuyển 

từ kiếp này qua kiếp khác. Nhưng Phật giáo nói rằng cái Ta trường cửu 

là quan niệm sai lầm và hoàn toàn ảo tưởng. Không chấp mắc vào cái Ta 

là cách thoát khỏi luân hồi sinh tử. 

  Luật Nhân Quả trong lãnh vực đạo đức là Nghiệp báo. Tái sanh là 

hệ luận tự nhiên của Nghiệp. Nghiệp báo và Tái sanh luôn liên quan mật 

thiết với nhau.  

Theo Phật giáo, chính hành động hay Nghiệp của ta trong quá khứ 

là điều kiện để ta tái sanh, và cha mẹ cấu hợp nên nền tảng vật chất. Như 

vậy, trước chúng sanh có chúng sanh. Trước một chúng sanh trong kiếp 

sống hiện tại phải có một chúng sanh trong kiếp quá khứ. Lúc thọ thai, 

chính Nghiệp tạo điều kiện đầu tiên làm nguồn sống cho bào thai. Hội 

đủ ba yếu tố Nghiệp, tinh trùng của cha và trứng của mẹ – Tam nguyên 

– sẽ hình thành con người mới. 

Đề cập đến vấn đề thọ thai, trong kinh Trung A Hàm – Majjihima 

Nikayã. Mahãtanhãsamkhaya Sutta, số 38, Đức Phật dạy: “Nơi nào có 

ba yếu tố ấy hợp lại là có mầm sống phát sanh. Nếu cha mẹ gặp nhau 

mà không nhằm thời kỳ thọ thai của mẹ và không có một chủng tử 



(Gandhabba) thì không có mầm sống. Nếu cha mẹ gặp nhau trong thời 

kỳ thọ thai của mẹ mà không có sự phối hợp của một chủng tử, thì cũng 

không có mầm sống. Nếu cha mẹ gặp nhau nhằm thời kỳ thọ thai của mẹ 

và có một chủng tử thì có mầm sống, do sự phối hợp của ba yếu tố”. 

Như thế, có sự tái sanh ở chỗ này, tức nhiên phải có một chúng 

sanh khác chết ở một nơi nào khác. Nói đầy đủ hơn, cái sanh của một 

chúng sanh, hay sự phát sanh của Ngũ uẩn, hay những hiện tượng tâm 

vật lý trong kiếp hiện tại, chuyển tiếp liền theo cái chết của một chúng 

sanh vừa qua đời, cũng giống như ta thường nói, khi mặt trời lặn ở một 

nơi tức là mặt trời mọc ở một nơi khác. Sự kiện có thể rõ ràng và dễ hiểu 

hơn nếu ta hình dung đời sống như một lượn sóng chớ không phải như 

một đường thẳng. Lượn sóng nổi lên rồi hạ xuống để bắt đầu lượn sóng 

mới. Tuy hai lượn sóng khác nhau nhưng không có thời gian gián đoạn. 

Sanh và tử chỉ là hai giai đoạn trong một tiến trình. Sự luân lưu bất tận 

sanh-tử, tử-sanh của một chuỗi dài những kiếp sống gọi là Luân hồi 

(Samsarã), một cuộc đi bất định, mãi mãi. 

Phật giáo cho rằng chúng ta là sự cấu hợp của hai thành phần Danh 

và Sắc, tinh thần (tâm) và vật chất, và hai thành phần này ở trong trạng 

thái luôn biến đổi như mọi vật trong vũ trụ.  Ngoài Danh và Sắc Phật 

giáo không nhận có một linh hồn vĩnh cửu hay một bản ngã trường tồn 

nơi con người. Một linh hồn mà trường cửu tất nhiên phải bất biến, trước 

cũng như sau. Nếu linh hồn mà người ta giả thiết là phần tinh tuý của 



con người là trường tồn vĩnh cửu thì linh hồn không thể phát sinh hay 

tiêu diệt, và ta không thể giải thích tại sao “từ lúc sơ khởi, linh hồn này 

lại khác biệt rất xa với linh hồn kia”. 

Theo nhà Phật, con người là một tập hợp của Ngũ uẩn. Khi chết là 

chết cho cái Sắc uẩn còn bốn uẩn khác tồn tại. Bốn uẩn này hợp lại trong 

Hành uẩn và Thức uẩn tạo nên Nghiệp lực (Nghiệp thức) để chuyển hoá. 

Khi Nghiệp thức hợp với Sắc (tinh cha + trứng mẹ) sẽ thành một tập hợp 

của ngũ uẩn mới (con người mới). Như thế, chỉ có Nghiệp đi vào vòng 

luân hồi. 

Toàn thể tiến trình của những hiện tượng tâm-vật lý ấy luôn luôn 

trở thành rồi tan đi, sanh rồi diệt. Đôi khi đức Phật dùng danh từ thông 

thường mà gọi tiến trình ấy là “Ta” hay Attã. Tuy nhiên đó chỉ là một 

tiến trình luôn biến đổi chứ không phải là một thực thể trường tồn bất 

biến. 

Dưới đây là các sơ đồ diễn đạt Thập Nhị Nhân Duyên, mô tả cơ 

cấu học thuyết Luân hồi trong đạo Phật. 



 



 



 
 

       

Tương quan Ngũ uẩn (diễn đạt tĩnh tại) với 8 Nhân Duyên của TNND (diễn đạt sinh động) 



 

 



 

Các sơ đồ diễn đạt 12 nhân duyên 

Luân hồi có nghĩa là chuyển đổi, nghĩa là mọi sự vật tụ-tán là không dừng 

nghỉ ở cả thế giới vi mô lẫn vĩ mô (các duyên sinh-diệt). Nói cách khác cái gì không 

thật đã là biểu hiện cho luân hồi.  

     Luân hồi con người trong nhà Phật dựa trên phân tích cấu trúc đầy đủ Ngũ 

uẩn nơi con người và hàm 2 ý:   

1/.- Bị động luân hồi:  Với đối tượng hãy còn chấp thường-chấp ngã. Khi 

Ngũ uẩn tan rã thì Sắc, Thọ, Tưởng dừng hoạt động (Thọ: cảm xúc từ ngũ quan, 

Tưởng: lý trí suy tưởng từ não – cả hai đều nương gá vào sắc mà hiển hiện). Trong 

khi Hành: động lực chấp thủ hãy còn tương giao với Thức là thấy biết sai lầm, tức 

Vô minh; cả hai duyên này làm đầu mối nghiệp cho kiếp sống mới theo lập trình 

12 Nhân Duyên có tính bị động - ràng buộc. 



Cũng cần nhắc thêm rằng 12 Nhân Duyên là cơ cấu động của Ngũ uẩn; mà 

Ngũ uẩn luôn biến dịch, cho nên Luân hồi trong đạo Phật không hàm chứa một đối 

tượng bất biến nào cả, nên vấn đề “ai hay cái gì tái sinh” không cần phải được đặt 

ra. 

- Trong kinh Niệm Xứ (Satipaṭṭhāna sutta), đức Phật dạy:  

“Chúng ta hãy quán chiếu sâu sắc sẽ thấy rằng năm uẩn không phải là một 

thực thể, mà là hiện tượng của loạt các tiến trình vật chất và tâm thức; chúng (năm 

uẩn) sinh diệt một cách liên tục và nhanh chóng, chúng luôn biến đổi từng phút, 

từng giây; chúng không bao giờ tĩnh mà luôn động, và không bao giờ là thực thể 

mà luôn biến hiện”. 

- Trong Thanh Tịnh Đạo Luận (Visuddhi-Magga) đã ghi rằng : 

Không có người hành động, chỉ có hành động. 

  Ngoài sự chứng ngộ, không có người chứng ngộ. 

  Chỉ có những thành phần cấu tạo luôn trôi chảy. 

  Đó là quan kiến thực tiễn và chân chánh. 

 

2/.- Chủ động luân hồi:  Với đối tượng vượt lên chấp thường-chấp ngã, tức 

đã chứng đắc vô thường-vô ngã (= giải thoát) thì tâm thức được gọi là đã chuyển 

hóa thành tâm trí, nói gọn là Thức thành Trí, điều này đồng nghĩa là không còn bị 

trói buộc bởi chấp thủ trong hành động – đó là duy tác. Mọi “biến đổi” của luân hồi 

đều do  nguyện (chứ không phải nghiệp) là hoàn toàn có tính chủ động. 

 

Xem thêm: 
- Thập Nhị Nhân Duyên - Tâm Minh Lê Đình Thám - Phật Học Cơ Bản 

- Bài 1: Mười Hai Nhân Duyên – Thích Tâm Hải - Phật Học Cơ Bản 

- Mười Hai Khoen Nhân Duyên - Hoa Vô Ưu 

- Thiền Sư Sayadaw U Sīlānanda Mười Hai Nhân Duyên - Tathagata ... 

 

o0o 



Phật giáo không hoàn toàn phủ nhận sự hiện hữu của một cá tính 

theo nghĩa thông thường của nó. Phật giáo chỉ phủ nhận – trong định 

nghĩa cùng tột (Paramattha Saccena) – một chúng sanh bất biến, một 

thực thể vĩnh cửu, chớ không phủ nhận có sự liên tục trong tiến trình. 

Triết học Phật giáo gọi một cá nhân là Santati, một triều lưu, hay sự liên 

tục. Dòng triều lưu bất tức hay sự liên tục không ngừng ấy của hiện 

tượng tâm vật lý – do Nghiệp lực tạo điều kiện – đã bắt nguồn từ quá 

khứ xa xôi mà ta không thể quan niệm được và sẽ còn liên tục diễn tiến 

trong tương lai vô tận, ngoại trừ trường hợp ta áp dụng Bát Chánh Đạo 

một cách đầy đủ và đúng mức. Phải chăng chính dòng triều lưu liên tục 

của hiện tượng tâm vật lý ấy là cái mà các hệ thống tín ngưỡng khác gọi 

là cái “Ta” vĩnh cửu hay “linh hồn” trường cửu ? 

Thuyết tái sanh của Phật giáo không phải là thuyết chuyển sinh 

linh hồn, hiểu như có sự di chuyển của một hồn chuyển từ kiếp này sang 

kiếp khác. Đức Phật cho rằng tính cách vô thường của tinh thần hay ý 

thức còn rõ rệt hơn là sự vô thường của thân thể. Vì vậy luân hồi theo 

Phật giáo là một sự chuyển đạt không có gì trường tồn cả có phần khác 

với Platon và Ấn giáo. 



 

5.3. Các cảnh giới trong Luân hồi: 

 
 



 

 

Lục đạo luân hồi – Wikipedia tiếng Việt 



Rebirth (Buddhism) - Wikipedia, the free encyclopedia 

Tibetan Wheel of Life 

 
“Công trình kể biết mấy mươi,  

  Vì ta khăng khít cho người dở dang.  

  Thê hoa chưa ráo chén vàng,  

  Lỗi thề thôi đã phủ phàng với hoa!  

  Trời Liêu non nước bao xa,  

  Nghĩ đâu rẽ cửa chia nhà tự tôi!  

  Biết bao duyên nợ thề bồi,  

  Kiếp này thôi thế thì thôi còn gì?  

  Tái sinh chưa dứt hương thề,  

  Làm thân trâu ngựa đền nghì trúc mai”.  
       (Kiều, 669-708) 

1) Dục giới: 

Có bốn cảnh khổ và bảy cảnh phúc nằm trong Dục giới 

(Kãmaloka). 

- Bốn trạng thái bất hạnh (apãya) vì cả tinh thần lẫn vật chất đều 

chịu đau khổ. Bốn cảnh giới ấy là: 

1/ Địa ngục (Niraya) 

2/ Cảnh thú (Tiracchãnayoni) 

3/ Ngã quỉ (Peta-yoni ) 

4/ A-tu-la (Asura-yoni ) 



- Bảy cảnh giới hữu phúc (sugati) là: 

1/ Cảnh người (Manussa) 

2/ Tứ đại Thiên vương (Cãtummahãrãjika) 

3/ Đạo lợi (Tãvatimsa) 

4/ Dạ ma (Yãma) 

5/ Đấu-Xuất-Đà (Tusita) 

6/ Hoá lạc thiên (Nimmãnaratĩ) 

7/ Tha hoá tự tại (Paranimmitavasavatti) 

2) Sắc giới: 

Trên Dục giới có Sắc giới (Rũpaloka), là cảnh giới các vị Trời đã 

từ bỏ tham dục và đang thọ hưởng hạnh phúc của thiền.  Chỉ có những vị 

đắc thiền mới tái sanh vào mười sáu cảnh Sắc giới, đó là:  

- Sơ Thiền:  Có ba cảnh giới. 

1/ Phạm Thiên (Brahma Pãrisajja) 

2/ Cận Phạm Thiên (Brahma Purohita) 

3/ Đại phạm Thiên (Mahã Brahma) 

- Nhị Thiền:  Có ba cảnh giới. 

4/ Thiều quang Thiên (Parittãbhã) 

5/ Vô lượng quang Thiên (Appamãnãbha) 



6/ Quang âm Thiên (Ãbhassarã) 

- Tam Thiền:  Có ba cảnh giới. 

7/ Thiền tịnh Thiên (Parittasubha) 

8/ Vô lượng Tịnh Thiên (Appamanasubha) 

9/ Biến tịnh Thiên (Subhakinha) 

- Tứ Thiền:  Có bảy cảnh giới. 

10/ Quảng quả Thiên (Vehapphala) 

11/ Vô tưởng Thiên (Asãnnãsatta) 

  12/ Vô phiên Thiên (Suddãvãsa), là cảnh giới hoàn toàn tinh 

khiết. Cảnh này lại chia làm năm cảnh, là: 

+ Cảnh giới trường cửu (Aviha) 

+ Cảnh giới thanh tịnh (Atappa) 

+ Cảnh giới đẹp đẻ (Sudassa) 

+ Cảnh giới quang đãng (Sudassi) 

+ Cảnh giới tối thượng (Akanittha) 

VIDEO  
- Luân Hồi Và Tái Sinh Có Thật Không - TT Thích Thiện Thuận  

 

5.4. Tử thư Tây Tạng. 



     

Bardo Thodol - Wikipedia 

Tử thư (Tây Tạng) – Wikipedia tiếng Việt 

 Nội dung sách phát triển trên đường hướng của quá trình sinh tử 

với cấu trúc 5 ấm, gồm có : 

   - Giai đoạn tan rã 5 ấm. 

   - Giai đoạn lâm chung (chikhai bardo). 

   - Giai đoạn tiếp dẫn     (chonyid bardo). 

   - Giai đoạn tái sinh      (sidpa bardo). 

 Sinh được xem như tiến trình phát triển và duy trì năng lực của 5 

ấm, tử được xem như tiến trình suy thoái và tan rã các năng lực hoạt 

động này.  Khi bước vào giai đoạn lâm chung - tức tử tâm xuất hiện - sự 

biến hiện của tâm thức bấy giờ khá phức tạp.  Sự kiện này được trình 

bày trong tác phẩm  Bardo Thodol (The Tibetian Book of The Death : 

Tử Thư Tây Tạng) của vị cao tăng Ấn Độ là Liên Hoa Sanh - được xem 



là thủy tổ của Phật giáo Tây Tạng - biên soạn vào khoảng thế kỷ thứ 8 

sau công nguyên.  Sau này, đức Đạt Lai Lạt Ma gọi đó là Sinh Thư Tây 

Tạng ( The Tibetian Book of The Living ) với giảng giải là : “ Đạo Phật 

là đạo dành cho người sống chứ không phải người chết.  Trọn bộ sách 

có thể thâu tóm vào một ý chánh như sau : người nào biết sống một cách 

tỉnh thức thì sẽ chết tỉnh thức, và một khi đã tỉnh thức thì họ có thể 

chuyển hóa thần thức, tránh được sự lôi kéo của nghiệp và thoát khỏi sự 

ràng buộc của sinh tử luân hồi “. 

 Học giả Nhân loại học phương Tây là tiến sĩ E. Wentz (1878-:-

1965) đã phát hiện ra bản văn này tại Ấn, dịch sang tiếng Anh và được 

đại học Oxford xuất bản năm 1927, từ năm 1960 nó được các tầng lớp 

trẻ phương Tây xem như sách gối đầu giường của họ.  Ngoài ra còn có 

tác phẩm mới là  Sinh Tử Thư Tây Tạng (The Tibetian Book of Living 

and Dying) của đại sư  Sogyal Rinpoche được coi là bộ sinh tử luận hiện 

đại - vào năm 1992 - đã là sách bán chạy nhất ở Anh, Mỹ và Đài Loan. 

 1) Giai đoạn tan rã 5 ấm:   

Gồm 5 giai đoạn nhỏ như sau. 

- Giai đoạn 1 :  địa đại và thị giác có liên quan đến sắc ấm.  

 + Thân người mềm rũ, chân tay vô lực, không cầm nắm được vật 

gì nữa, không còn điều khiển được mi mắt nhắm hay mở. 



 + Người bệnh than cảm thấy nặng nề, có ảo giác đứng giữa bãi cát 

hay trên con đường tráng nhựa khi trời rất nóng. 

- Giai đoạn 2 :  thủy đại và thính giác có liên quan đến thọ ấm. 

 + Không còn nước bọt, miệng lưỡi khô, răng đóng váng đen, môi 

trên nhếch lên, hai cánh mũi nhíu lại. 

 + Người bệnh than khát nước, có ảo giác làn khói mỏng trên đầu 

và trên trần nhà. 

- Giai đoạn 3 :  hỏa đại và khứu giác có liên quan đến tưởng ấm. 

 + Thân nhiệt giảm, thở ra tiếng-không đều-khó khăn, thở vào yếu-

ngắn-chậm, không ngửi được mùi, không nuốt được nước nữa. 

 + Người bệnh than lạnh, có ảo giác điểm sáng đom đóm trong 

bóng tối. 

- Giai đoạn 4 :  phong đại và vị giác-xúc giác có liên quan đến 

hành ấm. 

+ Hơi thở ngưng, lưỡi thụt ngắn và dày ra, đầu lưỡi hơi cong lên, 

cuống lưỡi xanh sạm, không còn biết đau nữa. 

 + Người bệnh có ảo giác thấy ánh nến hay ngọn đèn chao động 

trước gió. 

 Theo Phật giáo, đây là giai đoạn tương đương với chết lâm sàng 

trong y học. 



- Giai đoạn 5 :   Có 4 giai đoạn vi tế bên trong trước khi xuất hiện 

tử tâm (= thân trung ấm), đó là người bệnh có ảo giác xuất hiện một 

màn ánh sáng tươi màu trắng, rồi màu cam, rồi bóng tối bủa vây và sau 

cùng là khoảng không vô tận không chút màu sắc nào. 

 Theo Phật giáo, đây là giai đoạn tương đương với chết sinh vật 

trong y học. 

 2) Giai đoạn lâm chung:   

Sau khi tứ đại phân ly, tử tâm (= thân trung ấm : bardo) xuất hiện, 

có 2 trường hợp tái sinh ngay và 1 trường hợp tiếp tục tồn tại. 

+ Người có ác nghiệp nặng sẽ tái sinh ngay vào cảnh giới địa ngục. 

+ Người đắc đạo có thể biết trước ngày giờ chết. Vị này có thể vào 

đại định, nhận được ánh sáng chói lòa tức cảnh giới Phật (darmakaya) là 

nơi tái sinh, thời gian nhận ánh sáng tùy sự tu chứng có thể kéo dài đến 

hơn 4 ngày, kết thúc bằng một thứ khí vàng nhạt tuôn ra thất khiếu ( 2 lỗ 

mũi, 2 mắt, miệng, đường đại tiện, đường tiểu tiện ). 

+ Đa số chúng sinh cũng nhận được ánh sáng chói lòa này khoảng 

½ giờ, nhưng do nghiệp lực cản mà khởi tâm sợ hãi, nghi ngại không 

dám nương theo.  Khi ánh sáng mất, số đông thấy tối, mê man bước vào 

giai đoạn tiếp dẫn. 

 3) Giai đoạn tiếp dẫn:   



Giai đoạn này kéo dài khoảng 2 tuần tùy theo phước duyên, nghiệp 

cảm của chúng sinh. Tử tâm là những ảo tướng do nghiệp biến hiện ra 

gồm cảnh giới tái sinh, cùng lúc với cảnh giới của lực tiếp dẫn mà tâm 

cần nương theo để giải thoát. 

- Ngày thứ 1 :    

  + Phật  Vairocana  hiện tướng của  Phật Thích Ca  trên lưng 

sư tử, chói lòa trên nền trời màu lam tươi, đặc trưng cho cảnh giới giải 

thoát. 

  + Cảnh vật tươi mát, màu trắng mờ, thuộc cõi trời, đặc trưng 

cho cảnh giới tái sinh.  

- Ngày thứ 2 :  

+ Phật  Akshobhya  trên lưng voi, chói lòa trên nền trời trắng 

tươi. 

  + Cảnh vật màu khói mờ của cõi địa ngục. 

- Ngày thứ 3 :   

+ Phật  Ratnasambhava  trên lưng ngựa, chói lòa trên nền 

trời vàng tươi. 

  + Cảnh vật màu lam mờ của cõi người. 

- Ngày thứ 4 :  

   + Phật  Amitabha  trên lưng công, chói lòa trên nền trời đỏ 

tươi. 



  + Cảnh vật màu vàng mờ của cõi ngạ quỷ. 

- Ngày thứ 5 :   

  + Phật  Amoghasiddhi  trên lưng chim, chói lòa trên nền trời 

lục tươi. 

  + Cảnh vật màu đỏ mờ của cõi atula. 

- Ngày thứ 6 :    

  + Tất cả 5 vị Phật có khuôn mặt tịch tĩnh nói trên đồng xuất 

hiện. 

  + Tất cả 5 cảnh giới tái sinh nói trên đồng xuất hiện. 

- Ngày thứ 7:      

  + 10 vị Bồ Tát tịch nộ (1/2 tịch tĩnh+1/2 phẫn nộ) tiếp dẫn 

vào cõi người. 

  + Cảnh vật màu lục mờ của cõi súc sanh. 

- Ngày thứ 8 :     

  + Phật  Heruka  (vẻ mặt phẫn nộ) có 3 đầu, 6 tay, 4 chân, 

màu trắng tươi.  Nếu chúng sinh thuận nương tựa (quy y) sẽ được tiếp 

dẫn. 

- Ngày thứ 9 :  

  + Phật  Vajra Heruka (như Phật Heruka) có màu lam tươi.  



- Ngày thứ 10 :   

  + Phật  Ratna Heruka  có màu vàng tươi. 

- Ngày thứ 11 :   

  + Phật  Padma Heruka  có màu đỏ tươi. 

- Ngày thứ 12 :   

  + Phật  Karma Heruka  có màu lục tươi. 

- Ngày thứ 13 :   

  + 8 vị  Thiên ở cõi Phật xuất hiện để tiếp dẫn gồm :  Kerima 

sắc trắng,Pramoha sắc đỏ,  Tseurima sắc vàng,  Petali sắc đen,  Pukkase 

sắc đỏ, Ghamari sắc lục,  Tsandhali sắc vàng lợt,  Smasha sắc lam. 

- Ngày thứ 14 :  

  + Tất cả chư Phật, chư Bồ Tát đồng xuất hiện để tiếp dẫn. 

Nếu phát tâm nghi ngại, thân trung ấm sẽ bước sang giai đoạn thuần tái 

sinh. 

 4) Giai đoạn tái sinh:   

Tùy theo nghiệp duyên chiêu cảm, tử tâm sẽ biến hiên ra những 

cảnh tướng thích hợp để nương tựa vào, và sự tái sinh kết thúc. 

-  Cõi địa ngục :   đến nơi có tiếng hát buồn thảm. 

-  Cõi ngạ quỷ :    đến nơi có cây cối khô cằn như sa mạc. 



-  Cõi súc sanh :    đến nơi có hang đá sâu. 

-  Cõi atula :          đến nơi có vườn cây đẹp. 

-  Cõi người :  đến nơi có hai người đang giao hoan. 

-  Cõi trời :  đến nơi có cảnh đẹp. 

 Theo trên, sinh tử thư có ý khuyên mọi người nên thực hành tốt đời 

sống thiện, đời sống theo lẽ thật (chân lý), vượt qua các phân biệt mang 

tính cố chấp tạo nghiệp trói buộc trong sinh tử, và trong những giờ phút 

cuối cuộc đời nên có các thiện tri thức hộ niệm nhắc nhở tỉnh thức cho 

tử tâm. 

VIDEO 
- Tử Thư Tây Tạng   

- Tử Thư Tây Tạng - Nguyên phong   

 

 

5.5. Chấm dứt sự bị động  nơi vòng luân hồi:  

Khi Đức Phật giác ngộ nguyên lý Duyên khởi, thì Ngài mới lý giải 

học thuyết luân hồi đã xuất hiện trước đó bằng cơ cấu 12 duyên, liên kết 

như sợi dây kín có 12 mắt xích. 



Chúng ta thử hình dung nếu chúng ta nối kết 12 mắt xích đó nó trở 

thành một vòng tròn thì vòng tròn này được xem là vòng tròn vô cực, nó 

không có kết thúc. Nỗ lực tu tập của hành giả theo tinh thần Phật dạy đó 

là chặt đứt 1 trong 12 mắt xích đó và để kết thúc không có tiến trình bị 

động tái sanh trong tương lai. Người giác ngộ theo tinh thần Phật dạy 

được mô tả trong các kinh đó là:  

“Tái sanh đã tận. Hạnh Thánh đã thành. Việc nên đã làm. Không còn 

trở lại trạng thái sanh tử này nữa”. 

Trong trường hợp đó Đức Phật thường sánh ví bằng hình ảnh “Như 

củi hết, lửa tắt”.  Củi là nhiên liệu tạo ra lửa. Bây giờ không có nhiên 

liệu tiếp tế thì sự cháy của lửa được xem là kết thúc. Đức Phật kết luận: 

Cũng tương tự, tham ái – sân hận – si mê  từ chấp thủ là nhiên liệu của 

sanh tử.  

Như vậy, khi mình tu tập chuyển hóa được các năng lực tiêu cực 

này thì sự tái sanh đó không diễn ra ít nhất là trên cơ chế của Nghiệp, lúc 

đó các bậc Thánh vẫn tiếp tục có mặt nhưng không phải do Nghiệp dẫn 

dắt.  

Trong kinh Đại Bát Niết Bàn mô tả sự kết thúc sanh tử này giống 

như là mặt Trời và đức Phật nói như thế này: “Này các đệ tử!  Sẽ là một 

sai lầm nếu ai đó cho rằng mặt Trời đã từng có mọc và mặt Trời đã từng 

có lặn” (trên thực tế thì mặt Trời chưa từng mọc, chưa từng lặn. Mặt 



Trời quay theo quỹ đạo của chính nó. Đó là thời xưa cách đây 26 thế kỷ 

đức Phật đã khẳng định như thế). 

Ở một số kinh, đức Phật nói: “Giống như hướng chim bay, chúng 

ta không tìm được các vết tích của nó”.  Sau khi con chim nó bay qua 

khỏi không gian bầu trời mà chúng ta đang có mặt quan sát. Hỏi cái 

hướng bay của nó hay dấu chân của nó là ở đâu thì chúng ta không tìm 

được, có nghĩa là không để lại dấu vết của Nghiệp nhất là tham ái và si 

mê. 

Chúng ta thử hình dung đất nước Somalia hiện nay là một trong 

những nước nghèo khổ nhất trên hành tinh. Có hai đối tượng sống tại 

đây. Thứ nhất là những người sanh ra tại Somalia, trực tiếp chịu cái nỗi 

khổ niềm đau trên đất nước này thì những người đó là đang bị Nghiệp 

hành. Nghiệp dẫn dắt họ như thế, chi phối họ như thế, để cảm nhận như 

thế thôi. Còn những nhà từ thiện đến Somalia làm các công việc phụng 

sự cho những người khổ cực nhất trên hành tinh này hoàn toàn là phát 

tâm thôi chứ họ không phải là bị Nghiệp hành. 

Tương tự, những bậc đã giác ngộ rồi mặc dù gọi là hết tái sanh 

không có nghĩa là mất đi không còn gì hết. Thật ra họ không còn tái sinh 

do Nghiệp tham ái chi phối, mà họ tái sanh theo Nghiệp phát tâm từ bi 

mà thôi. Như vậy, khi đức Phật giới thiệu về học thuyết luân hồi thì Ngài 

muốn cho thấy là bản chất sự sống của con người là không có bắt đầu và 

không có kết thúc. 



Không có bắt đầu thì học thuyết 12 Nhân Duyên này sẽ kết thúc 3 

học thuyết đối lập sau:  

- Thứ nhất là Chủ Nghĩa Duy Thần cho rằng con người có nguồn 

gốc từ Thượng Đế là Đấng tạo dựng. Hầu như là phần lớn các tôn giáo 

đều chấp nhận Chủ Nghĩa Duy Thần. Hiện nay thì các tôn giáo Nhất 

Thần chiếm đại đa số trên hành tinh bao gồm Do Thái giáo, Công giáo, 

Tin Lành giáo, Chính Thống giáo, Anh giáo, ở phương Đông thì gồm có 

Bà La Môn giáo, Nho giáo, Lão giáo. ngoại trừ các tôn giáo vô Thần 

như đạo Phật. 

- Thứ hai nó cũng loại trừ luôn học thuyết Chủ Nghĩa Duy Vật 

cho rằng nguồn gốc sự sống của con người và loài vật là từ vật chất. 

- Thứ ba nó cũng loại trừ luôn học thuyết Chủ Nghĩa Duy Tâm 

cho rằng là tâm tạo ra sơn hà vũ trụ và thế giới vật chất. Còn đạo Phật 

cho rằng là: Mọi thứ tồn tại trên mối quan hệ tương tác, tương quan, 

tương duyên, tương thuộc. Không có cái nào là nguyên nhân đầu tiên và 

không có cái nào là nguyên nhân cuối cùng. Tất cả đều nương tựa vào 

nhau để mà hình thành – tồn tại – phát triển – hoại diệt và tiếp tục hình 

thành trong một cái có quy trình tương tự. 

Như vậy, người hiểu rõ thuyết Luân hồi trong Phật giáo sẽ đồng 

thời không còn dính mắc vào 3 học thuyết Duy Thần, Duy Vật và Duy 

Tâm. Mặt khác, nguyên do mà đức Phật dạy về thuyết Luân hồi là để 

kêu gọi con người về trách nhiệm đạo đức đối với các hành vi của mình 



dù là vô tình hay là cố ý.  Nếu không có luân hồi thì chết là hết, cái kết 

cục đều giống nhau sẽ làm cho người ta không cần phải bận tâm làm 

việc thiện để làm gì, cũng không ai có trách nhiệm đạo đức đối với 

những việc phi pháp của mình. 

Do vì kiếp sau được chứng minh và trách nhiệm đạo đức, cho nên 

hành vi của chúng ta dù bây giờ có qua mặt được luật pháp đi nữa, thì 

chúng ta vẫn phải là người gánh lấy các hậu quả xấu của nó ở kiếp sau 

hoặc là những kiếp sau nữa. 

Như vậy là học thuyết Luân hồi của đạo Phật là một trong những 

dữ liệu quan trọng để bảo vệ đời sống đạo đức của con người ở kiếp này. 

Khi mà mình thấy có những kết cục khác nhau giữa tốt và xấu, xấu thì bị 

trừng phạt, tốt thì được tán thưởng; và mình là chủ nhân của sự trừng 

phạt hay tán thưởng này, thì tự động chúng ta sống tốt đẹp hơn, có trách 

nhiệm hơn, có tâm vô ngã vị tha hơn, có chí cầu tiến và hướng thượng 

hơn. Do đó, học thuyết Luân Hồi của đạo Phật là một trong những dữ 

liệu để bảo vệ đạo đức, và nó làm cho đời sống đạo đức của con người 

có thêm những giá trị nhân văn và nhân bản. 

Đức Phật dạy: “Đời sống tựa hồ như một dòng nước chảy trôi vô 

tận. Ngày nào còn tiếp nhận nước bùn của Vô minh và Ái dục thì dòng 

đời vẫn còn chảy, và chỉ ngưng khi nào Vô minh và Ái dục hoàn toàn bị 

cắt đứt. Chừng ấy thì không còn tái sanh nữa”.  Thuyết tái sanh là giáo 

lý căn bản của Phật giáo, mục tiêu cuối cùng của của Phật giáo là Niết 



Bàn  – sự chấm dứt bị động tái sanh – có thể thành đạt được ngay trong 

kiếp sống hiện tại. 

 
5.6. Niết bàn. 

 

Niết-bàn (涅槃 ;  S: Nirvāṇa; P: Nibbāna) nguyên là phân từ thụ 

động quá khứ với nghĩa "thổi tắt", "dập tắt" (một ngọn lửa) và như thế 

thì Nirvāṇa mang nghĩa đã bị dập tắt, thổi tắt. Qua đó mà thuật ngữ 

nirvāṇa cũng được dịch nghĩa là Khổ diệt, Diệt 滅, Diệt tận 滅盡, Diệt 



độ 滅度, Tịch diệt 寂滅, Bất sinh 不生, Viên tịch 圓寂). Và vì Khổ diệt 

được hiểu là mục đích tối cao trong đạo Phật nên Nirvāṇa cũng được 

dịch ý là Giải thoát 解脫. 

Khi đề cập đến Niết bàn, kinh sách thường nhắc tới Vô dư Niết bàn 

và Hữu dư Niết bàn. 

   + Hữu dư niết-bàn (有餘涅槃;  P: Savupadisesa-nibbāna; 

S: Sopadhiśeṣa-nirvāṇa): Đó là đạo quả niết-bàn đạt được trong kiếp 

sống hiện tại, nghĩa là trong lúc hãy còn mang thân Ngũ uẩn. Trong Hữu 

dư niết-bàn hành giả còn khổ vì còn chịu ảnh hưởng của Nghiệp cũ. Từ 

quan điểm Hữu dư Niết-bàn này của PG Nam truyền mà phát sinh ra 

khái niệm Vô trụ niết-bàn (無住涅槃;  S: apratiṣṭhita-nirvāṇa) của PG 

Bắc truyền. 

   + Vô dư niết-bàn (無餘涅槃; P: Anupadisesa-nibbāna 

S: Nirupadhiśeṣa-nirvāṇa,):  Đó là niết-bàn đến với một vị A-la-hán sau 

khi thân hoại mạng chung không còn sắc thân, Loại Niết-bàn này cũng 

được gọi là Bát vị Niết-bàn (八位涅槃;  S: Parinirvāṇa). 

Theo trên, Niết-bàn có thể được hiểu là: Tình trạng ngọn lửa tham 

lam (lobha), sân hận (dosa), ngu si (moha) đã bị dập tắt. Ở đây, dập tắt 

các ngọn lửa tham, sân, si chỉ là phương tiện để đi đến Niết-bàn. 



- Trong kinh Tạp A Hàm có viết:  “Niết Bàn có nghĩa là dập tắt 

hoàn toàn ngọn lửa phiền não, là đoạn trừ nghiệp gây ra từ  ba bất thiện 

là Tham, Sân và Si.” 

- Trong kinh Tương Ưng Bộ IV, trang 404 nêu rõ: “Đoạn tận 

tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là Niết-bàn”.  

- Trong kinh Vua Milinda vấn Đạo (Milinda Pãnha), đức Nãgasena 

giải đáp câu hỏi ấy như sau: “… như lửa không phải được tích trữ  ở 

một nơi đặc biệt nào, nhưng khi hợp đủ điều kiện thì lửa phát sanh. 

Cùng thế ấy, ta không thể nói Niết-bàn ở đâu, nhưng khi đạo đủ duyên 

đầy thì quả Niết-bàn được thành tựu”.  

- Trong kinh Rohitassa, Tạp-A-Hàm, Samyutta Nikãya, phần 1, 

trang 62. có ghi lại Phật ngôn như sau: “Như Lai tuyên bố rằng thế gian, 

nguồn gốc thế gian, sự chấm dứt thế gian, và con đường dẫn đến sự 

chấm dứt thế gian, đều nằm trong tấm thân một trượng này, cùng với tri 

giác và tư tưởng”. Trong đoạn kinh này ta có thể hiểu rằng, theo Đức 

Phật thế gian là đau khổ. Do đó chấm dứt khổ não, tức là Niết-bàn vậy. 

Niết-bàn không phải là cái gì đã được tạo ra hay cái gì cần phải được tạo 

ra. Niết-bàn không phải là một cảnh trời nào đó dành riêng cho một cá 

thể xuất chúng, mà là một pháp (dhamma), một sự thành tựu mà mọi 

chúng sinh đều có thể đạt tới, và chúng ta không thể tưởng tượng được 

một cảnh giới trường cửu như thế ở bất luận nơi nào. 



Thật vậy, Niết-bàn chính là tuệ giác về thực tại, đó là chấm dứt sự 

bám víu vào tri kiến sai lầm (Si), là chấm dứt bám víu vào dòng lưu 

chuyển gây khổ đau từ hai đối cực (Tham-Sân). Niết Bàn luôn là một 

hiện thực thanh tịnh trong một thế giới đầy biến động. 

Niết-bàn cùng thế gian 

Không có tí phân biệt 

Thế gian cùng Niết-bàn 

Cũng không tí phân biệt. 

*** 

Thật tế của Niết-bàn, 

Cùng thật tế thế gian; 

Cả hai thật tế đó, 

Không mảy may sai biệt. 

Vấn đề Niết-bàn có thể là một trong những điểm khó hiểu. Đường 

lối tốt nhất để hiểu Niết-bàn là gia công thành tựu bằng trí tuệ của chính 

mình.  Mục tiêu còn lu mờ sau đám mây che lấp, nhưng phương pháp để 

thành tựu thật là rõ ràng minh bạch, và khi thành tựu được rồi thì mục 

tiêu sẽ hiện ra sáng tỏ như “mặt trăng trong, không bị mây áng”. 

 Dưới đây là câu chuyện về Niết-bàn và Duyên khởi, phỏng theo  

Bài Kinh số 72 - Trung Bộ Kinh “Dạy Vacchagotta về lửa” 

(Aggivacchagottasuttam) 



Có lần, một người du sĩ tên là Vacchagotta đến gặp Phật và hỏi: 

"Thưa Ngài, sau khi chết một người đã giác ngộ và giải thoát rồi sẽ đi 

về đâu?".  Nhưng dù cho anh ta có cố đặt câu hỏi cách nào đi chăng nữa, 

đức Phật vẫn nói rằng câu hỏi của anh là không đúng, vì nó không thích 

hợp nên không thể áp dụng ở đây.  

    Sau cùng, Phật bảo anh ta "Này, Vaccha hãy lượm những que củi 

nhỏ quanh đây và nhóm lửa lên." Anh ta vâng lời nhặt các que củi lại và 

đốt lửa. Ðức Phật lại nói: "Anh hãy bỏ thêm củi vào!" Anh ta làm theo 

lời Phật dạy. 

   Ðức Phật hỏi: "Thế nào rồi?" Vacchagotta đáp: "Dạ, lửa cháy rất 

tốt." Phật bảo: "Thôi đừng bỏ thêm củi vào nữa." Và sau đó đám lửa lụi 

tàn dần. Phật lại hỏi: "Thế nào rồi?" "Dạ, đám lửa đã tàn, thưa Ngài." 

     Đức Phật hỏi, "Nếu bây giờ có người hỏi anh rằng ngọn lửa tắt rồi 

đi về ngã nào? Hướng Đông hay hướng Tây, Nam hay Bắc? Ði tới trước 

hay phía sau? Trái hay phải? Lên hay xuống? Vaccha sẽ giải đáp thế 

nào? " 

     Vacchagotta đáp:  "Câu hỏi đặt như thế không đúng, thưa Ngài, 

bởi vì lửa cháy do duyên nhiên liệu, cỏ và cây khô. Khi nhiên liệu hết, 

không còn nhiên liệu nữa, không còn gì nuôi ngọn lửa nữa, ta nói rằng 

ngọn lửa tắt."  



     “Cũng đúng như vậy, đó cũng là điều sẽ xảy ra cho ai đã giải thoát 

sau khi mất. Cũng giống như ta bứng gốc một cây kè và không còn gì có 

thể đâm chồi lên nữa, nó tắt hẳn." 

     Và đức Phật kết luận, "Này Vaccha, người ấy đã vứt bỏ được cái 

gọi là thân này rồi, không thể đo lường được, thật siêu việt, mênh mông 

như biển lớn. Nói rằng vị ấy tái sanh là không đúng. Nói rằng vị ấy 

không tái sanh cũng không đúng. Mà nói rằng vị ấy không tái sanh cũng 

không không tái sanh cũng không đúng." 

     Nghe những lời ấy xong, Vacchagotta cảm thấy vô cùng hạnh 

phúc. Anh nói những lời Phật dạy về Duyên khởi như một ngọn đuốc soi 

sáng một căn phòng đang tối, và anh nguyện sẽ nương tựa vào tuệ giác 

ấy để sống. 

    Đó là ngày xưa, còn bây giờ là ngày nay. Nhưng có điều là xưa 

nay gì thì vấn đề cũng không có gì là khác biệt nhau lắm. Vì câu trả lời 

ta nhận từ giáo pháp của đức Phật, bao giờ cũng hoàn toàn tương xứng 

và phù hợp với sự sâu sắc của câu hỏi mà ta đặt ra. 

     Vào thập niên 70, thiền sư Ajahn Chah được mời sang giảng dạy ở 

Anh. Vào cuối chuyến đi, sau một bài nói chuyện trước khi trở về lại 

Thái Lan, ngài Ajahn Chah hỏi đại chúng có mặt "Quý vị còn có những 

câu hỏi chót nào không? Có vấn đề gì mà quý vị vẫn còn thắc mắc và 

chưa thấy hài lòng chăng?" 



     "Thưa có," một cô thiền sinh đáp. "Tôi đã được nghe giáo lý này 

trong nhiều năm qua, nhưng chưa bao giờ tôi nghe một câu trả lời nào 

thật thoả đáng cho câu hỏi này, đó là  'Niết bàn là gì? Và chúng ta có 

còn hiện hữu nữa hay không?' " 

     Có một ngọn nến đang cháy bên cạnh bục ngồi của Ajahn Chah. 

Thấm ướt hai ngón tay, Ngài quay sang và bóp tắt ngọn nến và hỏi: 

     "Bây giờ ngọn nến đã tắt rồi, chúng ta có còn gì để bàn luận thêm 

về nó không - nó đã đi đâu, bây giờ nó có hiện hữu ở một nơi nào khác 

hay không?".  Và khi người thiền sinh im lặng, không trả lời, Ngài nói 

thêm, "Không. Không có một lời giải thích hay luận bàn nào là thích 

hợp." 

     "Cô có hài lòng với câu trả lời của tôi không?"  Ajahn Chah hỏi. 

     "Không!"  cô ta đáp. 

     "Tôi cũng vậy, tôi cũng không hài lòng với câu hỏi của cô." 

    Bạn biết không, có những câu hỏi, thắc mắc mang ta đi thật xa, dẫn 

ta đến những tranh cãi và luận bàn miên man, và có những câu hỏi đem 

ta trở về tiếp xúc với sự sống đang có mặt ngay trước mắt. 



 

Thực hành tu học Chân lý và Đạo đức 

 

 
Thành tựu Chân lý và Đạo đức:  Đắc Giới – Đắc Định – Đắc Tuệ 

 



Xem thêm: 
- Phật Giáo Quan Niệm Thế Nào Về Sự Chết Và Luân Hồi 

- Quan Niệm Của Phật Giáo Về Sự Chết Và Luân Hồi - Học Viện ĐaMinh 

- Luân hồi và Nghiệp báo – Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 

- Luân Hồi Dưới Cái Nhìn Chân Đế - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 

- Không Có Ngã Nhưng Có Luân Hồi - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh 

VIDEO 

- Luân Hồi Tái Sanh - Thích Phước Tiến 

- Thuyết Luân Hồi Trong Phật Giáo - Thích Phước Tiến  

 

- Luân Hồi - TT Thích Thiện Thuận  

- Ý Nghĩa Bánh Xe Luân Hồi - TT Thích Thiện Thuận   

 

- LUÂN HỒI 1 TT THÍCH QUẢNG THIỆN 

- LUÂN HỒI 2 TT THÍCH QUẢNG THIỆN    

- LUÂN HỒI 3 TT THÍCH QUẢNG THIỆN   

 

- Quyết nghi về nghiệp và luân hồi - TT Nhật Từ   

 

- Chuyện luân hồi - TT Thích Chân Quang  

- Chuyện luân hồi hiện đại - TT Thích Chân Quang  

  

Bài đọc thêm: 

1/. Bí ẩn về tiền kiếp và hậu kiếp - Đoàn Văn Thông.  
 



 
Bí ẩn về tiền kiếp hậu kiếp - Thư viện sách - Tu Viện Quảng Đức 

 

Mục Lục  

1.   Lời Mở Đầu 

Chương I  

2.   Luân Hồi, Tái Sinh Là Gì?  

3.   Ý Nghĩa Sâu Xa Của Hai Chữ Luân Hồi.  

4.   Vai Trò Của Linh Hồn Trong Sự Luân Hồi Tái Sinh.  

5.   Linh Hồn Có Hay Không?  

Chương II  

6.    Luân Hồi Qua Các Tôn Giáo  

7.   Ấn Độ Là Cái Nôi Cơ Bản Của Thuyết Luân Hồi Tái Sinh  

8.   Thuyết Luân Hồi Và Những Tôn Giáo Khác  

Chương III  

9.   Dấu Tích Luân Hồi  



10.   Vết Chàm, Vết Bớt, Vết Sẹo Trên Da Trẻ Sơ Sinh  

11.   Những Trường Hợp Chứng Minh  

12.   Hài Nhi Có Đuôi.  

13.   Hài Nhi Có Sừng, Có Gạc  

14.   Người Có Nhiều Vú.  

15.   Người Voi  

16.   Người Có Lông Như Lông Thú.  

17.   Những Dấu Tích Kỳ Dị Khác  

18.   Một Số Suy Đoán Từ Các Dạng Thể Kỳ Lạ Bẩm Sinh.  

Chương IV  

19.   Dấu Tích Khác Liên Hệ Đến Hiện Tượng Luân Hồi  

20.   Dấu Tích Luân Hồi Biểu Hiện Qua Tật Bệnh ...  

21.   Ứng Dụng Của Hiện Tượng Tiền Kiếp Vào Phép Trị Bệnh.  

22.   Dấu Tích Luân Hồi Biểu Hiện Qua Tài Năng.  

23.   Dấu Tích Luân Hồi Biểu Hiện Qua Sự Yêu Thích Chán Ghét ...  

24.   Dấu Tích Luân Hồi Biểu Hiện Qua Những Người Liên Hệ, Thân Thuộc  

25.   Dấu Tích Luân Hồi Biểu Hiện Qua Giấc Mộng  

Chương V  
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2/. Thuyết Métempsychose của Platon và thuyết Saṃsāra 
của Ấn giáo. 

 



Cũng giống thuyết luân hồi của Ấn giáo, thuyết Métempsychose của 

Platon chủ trương con người có thể tái sinh làm người hay bất cứ giống vật 

gì. Chẳng hạn trong Phèdre (80 e; 82 d tt) có nói rằng những linh hồn ngoan 

ngoãn và trong trắng sau khi chết sẽ được về chung sống với các thần 

thánh; nhưng các linh hồn nhiễm ô, chạy theo dục vọng của cơ thể vật chất 

sẽ phải đi lang thang cho đến khi tìm được một cơ thể mới để nhập vào. Và 

chứng nào hoàn chứng ấy, linh hồn của những người mê muội này sẽ tái 

sinh làm thân con lừa. Linh hồn của những bạo chúa và của những quân 

cướp sẽ tái sinh làm lang sói, làm diều hâu. Còn những linh hồn tuy không 

trong sạch lắm nhưng xưa kia đã có nhiều nhân đức: có tinh thần cộng đoàn 

và xã hội thì sẽ hoặc tái sinh làm ông, hoặc làm tò vò hay kiến. Chỉ có linh 

hồn các triết gia mới được giải thoát khỏi thân xác. Bởi vì triết học âu yếm 

đem lại cho linh hồn triết gia mọi lý lẽ nó giải thoát triết gia khỏi những ảo 

mộng gây ra bởi ngũ quan.  

  

  Đối với loài vật cũng thế. Chúng có thể hoặc tái sinh làm người, hoặc 

tái sinh làm một loài vật khác: các con vật bất công bất chính, thì tái sinh 

làm kiếp thú rừng; các con vật trung chính, trái lại sẽ tái sinh làm những con 

vật hiền từ... (cf. Cộng hòa, Thần thoại Er.6 I 4 b).  

 

Tuy nhiên, giữa thuyết Métempsychose của Platon và thuyết Samsāra 

của Ấn Độ có một điểm khác biệt quan trọng, đó là thuyết Samsāra của Ấn 

Độ gắn liền với thuyết nghiệp báo (karma) như: “punyena vai punyena 

karmanā bhavati, pāpah pāpena: người ta trở nên tốt nhờ hành vi tốt, trở 

nên xấu bởi hành vi xấu (B.A.U.III, 2,13;cf. IV,5)  

  

  Đã hẳn là theo thuyết Métempsychose, người ta sỡ dĩ tái sinh  làm 

người hay làm vật, tốt lành hay dữ tợn cũng là do hành động của mình trong 

kiếp trước. Tuy nhiên, Platon đã không đề xướng một thuyết  Nghiệp quả rõ 



rệt như Ấn độ.  

  

  Thật vậy, karma được Ấn Độ quan niệm như một thứ nghị lực ở trong 

một thứ vật chất tinh vi bám chặt vào ātman của mỗi con người hay bất cứ 

một vật sống động nào (cf.Matitry Up.3,1); thứ vật chất tinh vi này sẽ tiếp 

tục còn mãi ngay cả khi mọi thể chất nơi con người tiêu tan vào trong các 

yếu tố căn bản cấu tạo nên vũ trụ vạn vật, tức là Đất, Nước, Gió, Lửa 

(B.A.U.III,2,13); chính cái karma này sẽ quyết định số phận của mỗi vật 

sống động sau khi nó chết (4SC Vetācvatara Up.5,7), và ấn định cấp bậc 

hiện hữu cùng trạng thái cuộc hiện hữu mà người hay vật ấy sẽ trở thành 

(Chāndogya Up.V,I0,7); (Kausitaki Up. 5,7). Tóm lại, chính cái karma này 

làm cho con người trở thành nô lệ nơi cái vòng luân hồi luẩn quẩn (cf. Maitry 

Up.4,2).  

3/. Khác biệt về luân hồi trong Ấn giáo và Phật giáo.  
Tuy Phật giáo và Ấn giáo có điểm tương đồng về luân hồi – ý niệm 

cuộc sống sau khi chết. Nhưng bản thân sự tái sinh trong Ấn giáo và 

Phật giáo là không giống nhau.  

1/. Luân hồi trong Ấn giáo. 



 

 



 

Ấn Độ giáo không dạy về sự tái sinh của một tồn tại vật chất mà là 

sự tái sinh của tâm hồn nội tại, hay còn gọi là “atman” (tiểu ngã – ND). 

Atma là thực thể được tái sinh và nó có thể nhận bất cứ hình thức nào 

của đời sống – con người, động vật, cây cỏ hoặc thậm chí là những chất 

vô cơ. Ý nghĩa này của một chu kì phổ quát sinh – diệt được gọi là 

“samsara” được phát triển ở Ấn Độ vào khoảng năm 1.500 trước công 

nguyên. Nghiệp (karma) không chỉ gồm những hành động hiển hiện mà 

còn có thể là những suy nghĩ nội tâm, niềm tin hay thiếu hiểu biết. 

Nghiệp tạo ra càng nhiều khi sống, thì xác suất đạt đến “avatar” (hiện 

thân – ND) càng giảm trong thời kì tái sinh. 

Ấn giáo cũng cho rằng tâm hồn được tái sinh không chỉ để trả nợ 

cho nghiệp xấu mà còn để hưởng phúc vì những hành động tốt đã làm 

bằng những ham muốn nơi thế giới vật chất “maya”. Bởi vậy, để được 

giải thoát khỏi samsara ta cần phải từ bỏ mọi maya - vui thú trần tục và 



dục vọng. Khi một linh hồn không còn dục vọng nó sẽ đạt đến 

“moksha” (giải thoát – ND), tồn tại siêu việt vĩnh viễn. 

2/. Luân hồi trong Phật giáo. 

 
Luân hồi trong Phật giáo. 

(Nguồn: Himalayan Academy Publications) 

Tư tưởng Phật giáo khác Ấn giáo ở chỗ không thừa nhận linh 

hồn là bất hoại hay vĩnh cửu. Về bản chất, không có gì băng qua cuộc 

đời, cái chết hoặc sự tái sinh. Năng lượng tâm luôn hướng tới tạo ra một 

sinh thể mới. Năng lượng này được cho là ý thức hay nguyên lý sáng tạo 

trong sự sống. 



Giống như moksha, một trạng thái tự do cũng tồn tại trong Phật 

giáo trong đó tất cả mọi người sẽ được giải thoát khỏi vòng luân hồi. 

Thế giới đó được gọi là “Nirvana” (Niết-bàn), đạt được sau khi giải 

phóng bản thân khỏi mọi ham muốn vật chất và tâm lý. Càng có một 

cuộc sống ít tội lỗi càng có nhiều cơ hội tái sinh với một thể thức cao 

hơn. Một cách mặc định, ý thức tiến bộ đem đến lợi thế giải phóng bản 

thân khỏi dục vọng và đạt đến Niết Bàn. 

4/. Khuôn mặt của kiếp trước và kiếp này.  
(xem: 16 trường hợp tìm thấy ảnh chụp kiếp trước) 

Năm 2007, tôi gặp một vị thầy tâm linh ở Đài Loan. Bà nhìn tôi 

một hồi rồi vừa nói vừa viết lên cuốn sổ về kiếp trước của tôi – câu 

chuyện đã khiến tôi vô cùng kinh ngạc. Sau khi trở về, tôi lại tìm kiếm 

một lượng lớn những tài liệu liên quan đến luân hồi, phát hiện rằng các 

kinh thư Phật giáo đều miêu tả về lĩnh vực này vô cùng chi tiết và thuyết 

phục. 

Không hẹn mà gặp, cũng năm đó tôi lại gặp một người bạn có khả 

năng đặc biệt, cô ấy không những nhìn thấy được tiền kiếp của tôi (rất 

tương ứng với những gì mà vị thầy tâm linh ở Đài Loan đã nói), mà còn 

thấy được kiếp trước của những người xunh quanh, bạn bè, đồng nghiệp 

và thân nhân của tôi. Thì ra rất nhiều người có nhân duyên với tôi từ tiền 

kiếp. Khi ấy chúng tôi đều là đồng nghiệp trong trường trung học nữ 



sinh, và tình tiết của rất nhiều người trong câu chuyện đều có liên quan 

đến cuộc chiến tranh Trung-Nhật. 

Từ những căn cứ trên, chúng tôi suy luận đó là khoảng thập kỷ 

30~40 của thế kỷ trước. Tiếp tục tiến hành nghiên cứu, chúng tôi tìm 

được rất nhiều trường trung học nữ sinh, nhưng hầu hết đều không trùng 

khớp với những gì mà người bạn tâm linh miêu tả. Đây đúng là một mớ 

bòng bong phức tạp! 

Tới năm 2009, tôi cùng vài đồng nghiệp bay tới Vân Nam gặp 

người bạn tâm linh kể trên. Cô ấy đã nhìn vào ký ức thâm sâu của mỗi 

người, sau đó phát hiện trường trung học nữ sinh của chúng tôi là trường 

Giáo Hội Học (thời kỳ Dân Quốc, những trường Giáo Hội Học tương 

đối nhiều). Như vậy, phạm vi tìm kiếm đã được thu nhỏ khá nhiều, 

nhưng trường Giáo Hội Học nữ sinh thì có đến mười mấy trường. 

Cuối cùng, chúng tôi tìm ra chi tiết mấu chốt nhất, đó là trường 

học của chúng tôi có treo cây Thánh Giá, chứng tỏ ngôi trường theo đạo 

Thiên Chúa. Trường học Thiên Chúa Giáo không nhiều, chúng tôi nhanh 

chóng tìm ra được mục tiêu, đó chính là trường Trung học Nữ sinh thuộc 

Viện Nghệ thuật Chicago chi nhánh nước ngoài. 

Vì trường học toàn là nữ sinh nên khá nổi tiếng, có rất nhiều hồ sơ 

được giữ lại, do đó chúng tôi quyết định tìm kiếm hình ảnh kiếp trước 



của mình. Nhưng vì tìm kiếm trên mạng rất khó khăn, chúng tôi buộc 

phải đi đến trung tâm quản lý dữ liệu. 

Vậy là mùa hè năm 2009 chúng tôi bắt xe đến trung tâm quản lý 

dữ liệu Tuyên Vũ (một quận nội thành thuộc Bắc Kinh cũ). Tại trung 

tâm Tuyên Vũ, chúng tôi tìm được tư liệu trường nghệ thuật nữ sinh thập 

niên 30~40. Cảm giác lúc đó giống như một người đi săn kho báu vừa 

tìm thấy bảo vật trong hang. Tại đây chúng tôi tìm được ảnh của vài 

người đồng sự, hơn thế nữa, chức vụ hoàn toàn trùng khớp với những gì 

người bạn tâm linh nói. Ngoài ra chúng tôi còn phát hiện ảnh của một số 

người rất giống với ai đó mà chúng tôi quen biết. Khi mang ảnh đến nhờ 

người bạn tâm linh giám đinh, chúng tôi đã phát hiện ra một số người 

bạn tương ứng. Đáng tiếc là hôm đó, một số người cùng đi với tôi đều 

không tìm được ảnh của chính mình, bao gồm cả tôi, cảm giác có đôi 

chút thất vọng. Đối với người mập mạp như tôi, lại là con gái, có lẽ kiếp 

trước từng không muốn chụp ảnh, hay cũng có thể tấm ảnh ấy đã ẩn nấp 

đâu đó rồi. 

Sau khi về nhà, chúng tôi sắp xếp lại những tấm ảnh vừa tìm 

được. Các bạn thử xem, người của kiếp trước và kiếp này có giống nhau 

không? 

1. Bên phải là ảnh đời trước, chủ nhiệm phòng Giáo vụ trường nữ sinh; 

bên trái là ảnh đời này, phó tổng biên tập, hiện nay đã đứng ra lập 

nghiệp riêng, cả hai đời đều là bạn đồng nghiệp của tôi. 



 
 

2. Bên trái là ảnh đời trước, từng là chủ nhiệm năm đầu trường nữ sinh; 

bên phải là ảnh đời này, giám đốc bộ phận, ở cả hai đời đều là cấp trên 

và dưới của tôi. 

 
 

3. Ảnh lớn là đời trước, giáo sư môn địa Lý Quốc Văn; ảnh nhỏ là đời 

này, chủ nhiệm bộ môn. 



 
 

4. Bên trái là ảnh đời trước, chủ nhiệm kỹ thuật của trường, nghe nói dạy 

học sinh rất giỏi, kiếp này cũng là một người rất có năng lực. Ảnh bên 

phải là đời này, là một người bạn có quan hệ mật thiết với đơn vị tôi. 

 
 

5. Bên phải là ảnh đời trước, là đoàn trưởng đoàn nghệ thuật, kiêm giáo 

viên dạy nhạc; bên trái là ảnh đời này, hiện là giám đốc bộ phận thiết kế 



sản phẩm. Cả hai đời đều là đồng nghiệp của tôi. Cô ấy từng là nhân vật 

có ảnh hưởng rất lớn tới lịch sử Trung Quốc. 

 
 

6. Bên trái là ảnh đời trước, từng là giáo viên trường nữ sinh; bên phải là 

ảnh đời này, phó giám đốc bộ phận. 

 
 

7. Bên trái là ảnh đời trước, từng là giáo viên trường nữ sinh; bên phải là 

ảnh đời này, phó chủ nhiệm bộ phận. 



 
 

8. Bên trái ảnh đời trước, giáo viên toán trường nữ sinh; bên phải ảnh 

đời này, phụ trách sản phẩm điện thoại di động. 

 
 

9. Bên trái ảnh đời trước, giáo viên toán trường nữ sinh; bên phải ảnh 

đời này, chủ nhiệm bộ phận. 



 
 

10. Bên trái ảnh đời trước, nhân viên quản lý thư viện trường nữ sinh; 

bên phải ảnh đời này, giám đốc bộ phận. 

 
 

11. Bên trái ảnh đời trước, La Nghi Phụng, cháu ngoại Khang Hữu Vi – 

một người khá nổi tiếng, từng là giáo viên tiếng Anh trường nữ sinh. 

Bên phải là ảnh đời này, là một người bình thường và là nhân viên bộ 

phận. Đời này cũng đã từng đến thăm mộ kiếp trước của mình nhưng lại 

không có linh cảm gì… 



 
 

12. Bên trái ảnh đời trước, bác sỹ trường nữ sinh; bên phải là ảnh đời 

này, công nhân bộ phận. 

 
 

13. Bên trái là ảnh đời này, nhân viên diễn đàn Tre; bên phải là ảnh đời 

trước, giáo viên văn trường nữ sinh. 



 
 

14. Bên trái là ảnh đời trước, là nữ giáo viên âm nhạc; bên phải là ảnh 

đời này, nam nhân viên bộ phận. Việc luân hồi thay đổi giới tính đã từng 

có những câu chuyện chứng thực. 

 
 

15. Bên trái là ảnh đời này, nhân viên bộ phận; bên phải là ảnh đời 

trước, y tá trong trường nữ sinh, dung mạo hai đời đều không mấy khác 

biệt. 



 
 

16. Bên trái là ảnh đởi trước, giáo viên sinh vật trường nữ sinh; bên phải 

là ảnh đời này, chủ quản bộ phận. Đây được coi là bức ảnh giống nhất, 

hầu như không có gì khác biệt, ngay cả chủ nhân bức ảnh nhìn thấy cũng 

kinh ngạc. 

 
 



Sau khi xem những bức ảnh này, có lẽ sẽ có người nghi vấn: Tại 

sao khi luân hồi, dung mạo lại không thay đổi? Chẳng phải ngoại hình là 

do bố mẹ di truyền sao? Kỳ thực, theo lý luận của Phật pháp, dung mạo 

của một người là thể hiện phúc báo của người ấy. Có lẽ di truyền từ cha 

mẹ chỉ ảnh hưởng ban đầu, nhưng ngoại hình sau này sẽ thể hiện nghiệp 

lực nhân quả từ tiền kiếp. Nếu một người có hành vi lương thiện, suy 

nghĩ ngay chính, dung mạo của người đó sẽ dần biến thành tốt; nếu như 

một người hành ác, suy nghĩ luôn bất chính, thì ngoại hình người ấy 

cũng dần dần xấu đi. Đây cũng gọi là “tướng do tâm sinh”. Thường thì 

sau khi chết 300 năm người ta sẽ được đầu thai, nhưng chết do chiến 

tranh thì sẽ được đầu thai ngay, tiếp tục thực hiện kế hoạch của sinh 

mệnh đời trước. 
 

5/. Liệu pháp “thôi miên tiền kiếp”. 



Bạn có tin nỗi sợ hãi hay đau đớn không lý do của một số người liên quan 
đến câu chuyện bi thảm của họ trong kiếp trước? Tiến sĩ Brian Weiss, người có 

nhiều năm nghiên cứu trong lĩnh vực tiền kiếp – luân hồi đã ghi nhận nhiều 
trường hợp như vâỵ trong cuốn sách “Many Lives, Many Masters” của ông. 

 

Tiến sĩ tâm thần học nổi tiếng Brian Weiss.  

Năm 1980, sau khi tốt nghiệp đại học Yale, bác sĩ Brian Weiss lần đầu 

sử dụng biện pháp thôi miên để điều trị cho một bệnh nhân mắc chứng ám 

ảnh sợ hãi tên là Catherine. Thôi miên là phương pháp đưa bệnh nhân đến 

một trạng thái mơ mơ tỉnh tỉnh gần giống với trạng thái khi nhập tĩnh của 

các hòa thượng Thiền Tông Phật Giáo. 

Trong trạng thái đó, Catherine sẽ đối mặt với một số sự việc làm cô sợ 

hãi, mà theo bác sĩ Weiss, đó là những sự việc đã từng diễn ra ở kiếp trước 

của cô. Điều bất ngờ là sau khi đối mặt với những sang chấn trong quá khứ 

ấy, bệnh tình của Catherine đã phục hồi hoàn toàn. Khi tỉnh dậy các triệu 

chứng trước kia của cô đã biến mất. Sau đó, theo hướng này, Weiss đã tiếp 

tục điều trị thành công cho hàng trăm bệnh nhân. 



Một ví dụ khác, đó là cô Erin, một nhà tâm lý học, cô bị chứng cổ-vai-

cánh tay hành hạ, ngoài ra cô còn là bệnh nhân của chứng sợ độ cao. Sau 

đây là những trải nghiệm của Erin trong quá trình thôi miên được cô ghi lại: 

“Tôi chỉ nhìn thấy bóng tối, tôi nhận ra rằng đôi mắt mình đã bị bịt kín. 

Sau đó, tôi nhìn thấy chính mình từ bên ngoài. Tôi đang đứng trên 1 tòa 

tháp bằng đá rất cao, có lẽ nó là 1 phần của lâu đài nào đó. Hai tay tôi bị 

trói chặt, khi đó tôi biết mình là người lính bại trận trong 1 cuộc chiến và 

đang sắp sửa bị hành hình. Sau đó tôi cảm thấy lưng đau nhói, 2 răng 

nghiến lại, tay nắm chặt. Tôi đã bị đâm, một nhát đâm từ phía sau, tôi đã cố 

để không thét lên, lát sau cơ thể tôi yếu dần và bị đẩy xuống hồ nước”. 

“Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, tôi cảm thấy cơ thể mình có một sự 

thay đổi lớn”. 

Sự thay đổi này chính là chứng đau lưng và sợ độ cao của Erin đã biến 

mất. Trong buổi điều trị tiếp theo, Erin có dịp trải nghiệm quá khứ của mình 

vào thời trung cổ ở Pháp. Khi đó cô là một người đàn ông trẻ chưa đầy 20. 

Cô bị tội oan và bị xử tử bằng cách treo cổ trước công chúng. Sau khi thấy 

tất cả sự việc ấy chứng đau cổ dai dẳng của Erin đã biến mất. 

 



Những Trường Hợp Khỏi Bệnh Kỳ Diệu Sau khi “Thấy” Được Tiền Kiếp 

Của Mình 

Ông Weiss cũng trích dẫn một ví dụ khác đó là bác sĩ Robert Jarmon. 

Trường hợp của ông là cứ mỗi đêm trăng tròn, ông lại cảm thấy rất lo lắng 

và sợ hãi. Trong trạng thái thôi miên, ông nói: “Họ muốn bắt chúng ta, phải 

đặc biệt cẩn thận, đêm nay là một đêm trăng tròn …” 

Robert trở về quá khứ của ông cách đây vài chục năm thời chiến tranh 

thế giới thứ II, ông là 1 lính Mỹ bị bắt bởi Đức Quốc Xã. Ký ức cuối cùng ông 

nhớ chính là cảnh ông bị xử bắn trước một con sông trong trẻo phản phất 

ánh trăng vàng. 

Robert còn cung cấp được họ tên, mô tả chính xác trường đại học nơi 

ông theo học trong những năm 30 thế kỷ trước. Vợ ông đã đi kiểm chứng 

những thông tin này và phát hiện quả đúng là có một người như vậy từng tốt 

nghiệp ở trường đại học trên, nhưng có sự sai biệt 1 năm so với lời kể của 

ông. Và điều quan trọng là sau khi được trở về quá khứ bằng phương pháp 

thôi miên, hiện tượng “ngẩng đầu thấy trăng lòng hoảng sợ” của Robert đã 

biến mất. 

Những trường hợp tương tự có rất nhiều. Đa số là về các bệnh nhân 

mà sau khi hồi tưởng lại tiền kiếp, họ trở nên hạnh phúc và an hòa hơn. Sẽ 

dễ dàng hơn cho họ để đối mặt với khó khăn và cải thiện quan hệ giữa người 

với người. Họ trở nên độc lập, vui vẻ và thích giúp đỡ người khác hơn. 

Theo tiến sĩ Weissi, phương pháp điều trị dựa vào tiền kiếp – luân hồi 

này có hiệu quả đặc biệt với những bệnh nhận bị các chứng rối loạn về tâm 

lý, cảm xúc. Liệu pháp đưa bệnh nhân vào trạng thái thôi miên cũng hiệu 

quả với các bệnh nhân nghiện rượu, nghiện ma túy. 



Ông phát hiện những rối loạn cơ thể ở kiếp này có phần nào đó liên 

quan tới những chuyện không mấy vui vẻ ở kiếp trước. Nếu tiếp tục nghiên 

cứu có thể tương lai liệu pháp “thôi miên tiền kiếp” cũng sẽ trở thành một 

chọn lựa điều trị mới cho giới y khoa. 

Hoàng An, Theo Qigong.me 

6/. Tìm hiểu về vòng luân hồi theo thuyết Tam tài. 

 

- CƠ CẤU TAM TÀI | MINH TRIẾT VIỆT 

- Quan niệm Tam Tài với con người 

1. Các giai đoạn của Vòng luân hồi.  

Theo thuyết Tam tài của triết học Phương Đông là Thiên - Địa - Nhân 

thì con người chính là sản phẩm hoàn chỉnh nhất của tự nhiên và là trung 

tâm của Trời Đất.  Có Trời có đất rồi qua sự phát triển vận động mà tạo nên 

con người như một vũ trụ thu nhỏ. Chính vì con người là một sản phẩm của 

tự nhiên thì tất nhiên phải chịu sự chi phối của tự nhiên. Đó là vòng “Luân 

hồi”. Luân hồi là một vòng xoay của sinh ra, sống trên đời, chết, tái sinh trở 

lại theo vòng tuần hoàn: Trường sinh - Mộc dục - Quan đới - Lâm quan - Đế 

vượng – Suy - Bệnh - Tử - Mộ - Tuyệt – Thai - Dưỡng. Diễn tiến vòng luận 

hồi thứ tự như sau:  



  + Trường sinh: là con người được sinh ra bao gồm hai phần thể xác 

và linh hồn. Cơ thể sống ngoài xã hội bắt đầu. 

+ Mộc dục: là giai đoạn từ khi chào đời đến khi đi học. Giai đoạn này 

đứa trẻ được gia đình chăm sóc nuôi dưỡng để chuẩn bị vào giai đoạn đi học.

   

+ Quan đới: là giai đoạn từ khi đi học đến khi ra hoạt động ngoài xã 

hội.  

+ Lâm quan: là giai đoạn ra đời làm việc hay lao động sản xuất ra 

của cải vật chất. Cuộc sống hoàn toàn tự lập hay đã lập gia đình, thành vợ 

chồng sinh con đẻ cái.  

+ Đế vượng: là giai đoạn thành đạt nhất trong cuộc đời như chức vụ 

cao nhất, gia đình giàu có nhất, sức khỏe tốt nhất, tiếng tăm lừng lẫy nhất… 

Thường ở tuổi từ 30 đến 50 hay 60.  

+ Suy: là giai đoạn sức khỏe suy yếu hay lực bất tòng tâm. Mọi việc 

bắt đầu đi xuống.   

+ Bệnh: là lúc cơ thể mang nhiều bệnh tật, ốm đau không còn khả 

năng làm việc.            

  + Tử: đây là lúc linh hồn rời khỏi thể xác vì thể xác không còn hoạt 

động được nữa chỉ còn phần thân xác và thể phách (vía) tồn tai.     

+ Mộ: là giai đoạn cơ thể được chôn cất dưới lòng đất. Giai đoạn phần 

xác bắt đầu phân hủy đến khi thịt và các cơ quan nội tạng trở về với cát bụi.

   

+ Tuyệt: là giai đoạn thịt da phân hủy hết chỉ còn lại xương cốt và 

phần sinh khí chứa trong xương. Phần sinh khí này sẽ truyền cho con cháu 

sau này.   



+ Thai: là giai đoạn hồn đầu thai vào trứng từ lúc nhận được tinh. 

Thường lúc hồn đầu thai thì cha mẹ nằm mơ thấy một sự việc, hiện tượng 

nào đó trong lúc ngủ.   

+ Dưỡng: là giai đoạn từ lúc thụ thai đến khi được sinh ra (chào đời).  

2. Thế nào là sự luân hồi.   

Luân hồi (nguyên nghĩa Phạn ngữ là “lang thang, trôi nổi”). Thuật ngữ 

này chỉ những đời sống tiếp nối nhau, trạng thái bị luân chuyển của một loài 

hữu tình khi chưa đạt giải thoát, chứng ngộ Niết bàn. Nguyên nhân trói buộc 

trong luân hồi là các pháp Bất thiện, gồm có tham ái, sân và si. Nghiệp 

(karma) là động cơ tác động lên cơ chế của sự tái sinh. Trong Phật giáo Đại 

thừa, luân hồi được xem là thế giới của hiện tượng và thể tính của nó chính 

là thể tính của Niết bàn.                

Cội nguồn của luân hồi từ đâu, loài hữu tình có từ bao giờ…, những câu 

hỏi này đã được nhiều người nêu lên nhưng Đức Phật tuyệt đối không trả lời 

những câu hỏi này vì theo Đức Phật, điều đó chẳng giúp ích gì trên con 

đường tu tập. Niết bàn, sự giải thoát khỏi luân hồi chỉ có thể thực hiện trong 

kiếp làm người; trong tất cả con đường tái sinh khác chúng sinh không thể 

đạt Bồ đề vì không có đủ khả năng nhận thức được yếu tố chính của luân 

hồi, đó là tham và vô minh. Muốn thoát khỏi luân hồi thì cần phải dứt được 

nghiệp chướng do dục giới mang lại; muốn thoát khỏi nó, theo Đức Phật, chỉ 

có con đường bát chính đạo mới dẫn con người đến cõi niết bàn.     

Luân hồi là một vòng xoay của sinh ra, sống trên đời, chết, tái sinh 

không chỉ trong Đạo Phật, mà cũng theo những tôn giáo khác như Đạo Ấn, 

Đạo Bön, Đạo Kỳ Na, Đạo Sikh và những tôn giáo khác của Ấn Độ. Trong 

ngôn ngữ hiện đại, luân hồi liên hệ đến một nơi chốn, một tập hợp những đối 



tượng và sở hữu, nhưng nguyên thủy, từ ngữ này liên hệ đến một tiến trình 

của việc theo đuổi tương tục hay dòng chảy của sự sống.   

Theo nguyên nghĩa, từ ngữ này liên hệ đến một dòng suối tương tục 

của tâm thức, hay sự tương tục nhưng nhưng bị lôi cuốn vô trật tự của đam 

mê, tham dục, cảm xúc, và kinh nghiệm.  Trong hầu hết các tôn giáo Ấn Độ, 

đời sống được xem như bắt đầu với việc sinh và chấm dứt với sự chết, nhưng 

như là một sự hiện hữu tương tục trong đời sống hiện tại của cơ thể và mở 

rộng vượt xa hơn nữa với quá khứ và tương lai. Bản chất của những hành 

động xảy ra trong phạm vi một kiếp sống (tốt hay xấu) quyết định số phận 

tương lại của mỗi chúng sinh. Luân hồi được liên kết gần gũi với ý tưởng tái 

sinh, nhưng chủ yếu liên hệ đến điều kiện của đời sống, và kinh nghiệm của 

sự sống.   

Sau khi chết, con người có trở lại mặt đất theo một vài dạng khác? 

Giới khoa học phương Tây và các chuyên gia tâm lý đã dày công nghiên cứu 

một cách có hệ thống về “kiếp luân hồi” từ rất lâu, nhằm phân tích dưới ánh 

sáng khoa học về bản chất vấn đề. Dẫn đầu là một nhóm giáo sư thuộc Đại 

học Yale ở Mỹ từng thu thập khắp thế giới các bằng chứng liên quan đến 

“kiếp trước” hoặc sự “đầu thai vào kiếp sau”. Sau đó, họ nghiên cứu chúng 

một cách tỉ mỉ, logic và nghiêm túc. Nếu phát hiện ra điều gì đó “không bình 

thường”, họ liền phân tích một cách chuyên sâu hơn nhằm khám phá xem có 

liên quan gì tới “kiếp luân hồi” - theo quan điểm tín ngưỡng cố hữu hay 

không.    

Kiếp luân hồi là ngôi nhà chung của nhân loại, thoạt nghĩ kiếp luân hồi 

là chuyện cao siêu trong Phật Pháp, tuy nhiên đây được coi là vòng xoay 

trong muôn loài dù được thừa nhận hay không, thuyết luân hồi là sự hiển 

nhiên có thực trong cuộc sống. 

3. Thể xác và linh hồn trên một cơ thể sống.      



3.1 Phần thể xác của con người.  

1) Hồn và vía của người Việt.  

Người Việt xưa cho rằng con người gồm phần thể xác và phần linh hồn. 

Một số dân tộc Đông Nam Á coi linh hồn gồm “hồn” và “vía”. Vía được hình 

dung như phần trung gian giữa thể xác và hồn. Người Việt cho rằng người có 

ba hồn, nam có bảy vía và nữ có chín vía. Ba hồn gồm: Tinh (sự tinh anh 

trong nhận thức), Khí (năng lượng làm cho cơ thể hoạt động) và Thần (thần 

thái của sự sống). Bảy vía ở đàn ông cai quản hai tai, hai mắt, hai lỗ mũi và 

miệng. Chín vía ở nữ giới cai quản bảy thứ như ở nam giới cộng thêm hai vía 

nữa. Hai vía này có nhiều cách giải thích. Chúng có thể là núm vú có vai trò 

quan trọng trong nuôi con. Tuy nhiên vấn đề này hiện nay vẫn còn có cách 

giải thích khác. Do đó, người Việt thường có câu nói nam có “ba hồn bảy vía” 

còn nữ có “ba hồn chín vía”, cũng là từ các quan niệm trên mà ra. Hồn và 

vía dùng thể xác làm nơi trú ngụ. Trong trường hợp một người bị hôn mê ở 

các mức độ khác nhau được giải thích là vía và hồn rời bỏ thể xác ở các mức 

độ khác nhau. Nếu phần thần của hồn mà rời khỏi thể xác thì người đó chết. 

Khi người chết, hồn nhẹ hơn sẽ bay sang kiếp khác còn vía nặng hơn sẽ bay 

là là mặt đất rồi tiêu tan. Thế nên mới có những câu ngạn ngữ như: “hồn 

xiêu phách lạc” (phách tức là vía; ở đây muốn nói trạng thái run sợ, mất chủ 

động), “sợ đến mức hồn vía lên mây”...  

Truyện Kiều của Nguyễn Du cũng nhắc về hồn và phách. Khi ba chị em 

Thúy Kiều đứng trước mộ Đạm tiên, vì cùng là phận hồng nhan tài hoa nên 

Thúy Kiều tức cảnh sinh tình: “Nàng rằng những đấng tài hoa, Thác là thể 

phách, còn là tinh anh”. Con người có linh hồn , chết chỉ là thân xác (thể 

phách), sau khi thân xác chết , hồn vẫn còn (còn là tinh anh ). Hồn là phần 

tinh anh của thế xác. 



2) Thể xác con người là do tinh cha huyết mẹ kết lại 

mà thành.   

Tưởng Bình Giai nói: “Sinh khí kết tinh trong cơ thể của cha mẹ dưới 

hình thức nước, nó được di truyền cho con cháu. Do vậy mà con cháu thụ 

hưởng được sinh khí của cha mẹ”. Tinh kết hợp với trứng tạo ra bào thai, 

thai lại thành người. Khi con người sống, khí ngưng tụ, kết tinh ở trong 

xương, cho nên bản thân mình là tinh hoa của hai khí Âm Dương. Sinh khí 

kết tinh trong cơ thể của cha mẹ dưới hình thức nước, nó được di truyền cho 

con cháu thông qua giao hợp, tạo thành bào thai. Do vậy mà con cháu thụ 

hưởng được sinh khí của cha mẹ. Khi con người sống, khí ngưng tụ, kết tinh 

ở trong xương. Mỗi người khi sống là hai khí Âm Dương hoạt động nơi toàn 

thân, khi mất rồi thịt da tiêu hết, nhưng hai khí Âm Dương không hề tiêu 

mất. Khí ấy, khi chết đi thì chỉ có khí được giữ cùng với xương Khí tụ nơi 

xương, xương người quá vãng không mất, khi chết đi thì chỉ có khí được giữ 

cùng với xương. Vì vậy, việc mai táng là để cho sinh khí tiếp tục trở lại với 

hài cốt. Khi sinh khí di chuyển trong huyệt mạch, bồi bổ cho xương cốt. 

Xương cốt thu được sinh khí truyền cho con cháu qua sự tiếp nhận dòng điện 

dao động cùng tần số. Từ đó mà con cháu cảm ứng được họa phúc.  

3.2 Hai phần chính trong một con người là thể xác và 

linh hồn.  

1) Quan niệm của phương Đông.  

Từ thời cổ xưa, các quốc gia phương Đông và phương Tây đều có các 

truyện thần thoại viết về các vị thần thánh. Khi họ mất đi, người dân đắp 

tượng và lập các đền thờ khắp mọi nơi. Vì họ tin rằng người chết sống mãi 

để linh hồn của họ phù hộ cho nhân dân, cho đất nước. Phần thể xác mất đi 

nhưng linh hồn của họ sống mãi cùng nhân dân.  



Theo quan niệm của Phật giáo và các tôn giáo khác thì trên cơ thể của 

mỗi con người khi sinh ra luôn có hai phần chính là thể xác và linh hồn. Thể 

xác là phần vật chất do tinh khí âm dương của cha mẹ tạo nên, được nuôi 

dưỡng bằng vật chất để tạo thành bào thai, được nuôi dưỡng lớn lên thì được 

ra đời. Phần không thể thiếu là linh hồn. Ở mỗi thể xác luôn tồn tại một linh 

hồn. Khi bào thai hình thành đã có một linh hồn, cũng có đầy đủ những bộ 

phận giác quan như thể xác nhưng nó bao trùm một giới hạn bao la, rộng 

hơn nhiều.  Khổng Tử - ông tổ của Nho giáo Trung Quốc đã nói: “Người ta 

bẩm sinh ra có khí, có hồn, có phách. Khí, hồn, phách gọi là sinh”. Con người 

được tạo thành từ ba yếu tố: Tinh, Khí, Thần. Từ “Tinh” hóa “Khí”, từ “Khí” 

hóa “Thần”, tạo ra một thể vô hình gọi là “Hồn”. Linh hồn có trí tuệ, biết tư 

duy phán đoán. Khi linh hồn tụ lại vào xác là “Người”. Khi linh hồn tan ra có 

thể là một làn gió, cũng có thể là một luồng ánh sáng xanh đỏ hoặc một 

hiện tượng nào đó trong thiên nhiên (điều này sẽ nói trong phần sau).   

Nhiều nhà triết học cho rằng “Con người chết đi là thể phách, còn lại 

cái tinh cốt là linh hồn thì không bị mất đi, không bị tiêu diệt”. Nguyễn Du 

cho rằng: “Thác là thể phách, hồn là tinh anh” cũng là có ý trên. Nó luôn có 

sự cộng hưởng với thế giới hữu hình nên người ta có câu: “Hồn xiêu phách 

lạc”. 

2) Quan niệm của phương Tây.  

Đại triết gia cổ Hy Lạp Planton (429-347 trước CN) đã viết bộ “Cõi hữu 

hình và cõi vô hình”. Nhà toán học “Descartes” (1596-1550 trước CN) đã viết 

bộ sách “Siêu hình luận” đều đã công nhận có một thế giới khách quan tồn 

tại song song với thế giới hữu hình hiện tại. Họ cho rằng con người sống 

trong thế giới hiện hữu chẳng khác gì các sinh vật không có bề dày, sống 

trong thế giới hai chiều, không thừa nhận có chiều thứ ba. Đầu thế kỉ 19, các 

nhà toán học và khoa học đã đưa ra thuyết “Đa thứ nguyên” quả quyết 



rằng: “Không có gì tự diệt, không có gì tự tạo”. Tất cả đều tồn tại trong 

thiên nhiên.  

Thánh Paul đã nói: “Có một cái thể vật chất và thể tinh thần, thể vật 

chất đó là xác của con người bằng xương bằng thịt mà chúng ta đang thấy. 

Còn cái thể tinh thần (linh hồn) mà người ta không nhìn thấy được. Cả hai 

thể đó cùng tồn tại trong mỗi cá nhân. Cái xác chỉ là một cái áo của linh hồn. 

Khi chết thì cái xác bị bỏ lại, phần linh hồn sẽ tồn tại trong một thế giới mới 

gọi là “Cõi sáng hay cõi vô hình, cõi Âm”. Khi linh hồn thoát ra từ cái xác, lúc 

đó đã trút bỏ bộ quần áo bằng vật chất, linh hồn thoát ra nhưng họ vẫn 

nghe được những gì diễn ra xung quanh và thấy được những gì xảy ra hàng 

ngàn cây số” (xem những người trở về từ cõi vô hình).   

3.3. Tìm hiểu về linh hồn: Hồn, Phách (Vía)  

1) Tìm hiểu về hồn.  

Là người ai cũng có linh hồn, tuy vậy có nhiều người bị lạc mất một 

phần hồn của mình làm cho ngơ ngẩn như đứa con nít, vì vậy người ta nói 

người đó như đứa mất hồn. Theo đạo giáo thì nó có 3 thể hay ta gọi ta có ba 

hồn.   

Phần hồn nội tại: Giao tiếp với bản thân mình, khi nằm ngủ phần này ở 

lại giữ xác thân, phần nầy đi ra đi vào ở sakra cổ.  

Phần hồn ngoại vi: Giao tiếp với bên ngoài, khi nằm mơ là phần nầy 

xuất đi làm ta thấy cảnh giao tiếp với quỷ mị. Phần này đi ra đi vào ở sau ót 

(gáy), điểm nằm trên đường thẳng giữa hai con mắt.   

Phần hồn siêu linh:  Giao tiếp với cõi siêu hình. Thánh thần và Thượng 

đế, phần này là chủ thể của các chakra, phần này đi ra đi vào ở đỉnh đầu. 

Tất cả các chakra đều nằm dọc theo xương sống, có người lầm tưởng nó ở 



phía trước, các nơi đó là chỗ ra của nó, không phải là chỗ xuất phát. Hồn trú 

ngụ trong xác thân được bảo vệ bởi phách, khi chết, hồn sẽ thoát ra từ một 

trong ba nơi đó là chakra sau ót, chakra ngang tâm mi (giữa hai mắt) và 

chakra bách hội (đỉnh).  

Khi chết thì phần phách là phần vật chất vô hình bao ngoài thân xác sẽ 

không còn nơi trú ngụ và nó có thể bị rách thành nhiều mảng. Có thể phần 

phách này sẽ không thích ở nhà thì sẽ theo xác tới mộ phần. Nếu thích ở nhà 

thì người nhà sẽ thấy ma mà không thấy được toàn thân, chỉ thấy một vài 

phần của phách (Ví dụ như nhìn thấy cái chân hay cái đầu… Có nhiều phách 

bị tan rã sau 49 ngày kể từ ngày người đó chết. 

2) Tìm hiểu về vía (Phách)  

Vía là một thể gần như là cái tính của lục căn cộng thêm tính linh, nhờ 

có cái tính này người ta mới nhiếp được các môn nhãn - nhĩ - tỷ - thiệt - 

thân - ý. Người nam có bảy vía nữ có chín vía, nhờ cái tính nầy ta mới biết 

sự việc mà ghi nhận vào phần hồn nội tại, hoặc nhớ đã nói với ai điều gì qua 

phần hồn giao tiếp.  

Sau khi chết 49 ngày đi, thì thông thường hồn và vía nhập chung với 

nhau. Cộng theo đó là cái Nghiệp cũng đi theo. Phần hồn siêu linh trở nên 

mạnh hơn, cộng thêm cái tính linh của phần vía mạnh hơn hết, khiến cho họ 

trở thành có một ít thần thông, như bay trên trời, đi xuyên qua tường, lội 

nước, độn thổ với vận tốc rất cao có thể lên tới 50km/s. Khi hồn xuất đi xa 

thời gian chết lâu hơn. Nếu hồn giao tiếp với các thần linh và các hồn khác 

thì thời gian chết sẽ lâu hơn nữa.  

Thời gian đi và giao tiếp lâu hay chóng sẽ quyết định người chết sẽ 

sống lại sớm hay muộn. Vì vậy, trong những câu chuyện về người chết sống 

lại kể chuyện thì có người chết  vài giờ thì sống lại nhưng có người vài ba 

ngày mới sống lại. Khi thời gian chết quá lâu, phần xác bị hư hại thì hồn 



không nhập vào được nữa thì người đó sẽ đi đầu thai, chuyển kiếp. (Nếu các 

bạn đã đọc những câu chuyện “Người chết sống lại kể chuyện” sẽ rõ về hồn). 

 

Hoan nghênh các bạn góp ý, trao đổi ! 

*** 
 


