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        THÖ NGOÕ 

 

 

 

 

Kính thöa quyù phaät töû 

trong nöôùc cuõng nhö ôû khaép nôi 

treân theá giôùi! 

Kính thöa quyù vò, chuùng toâi 

vieát saùch laø vieát nhöõng ñieàu maø 

moïi ngöôøi chöa hieåu bieát ñeå giuùp 

cho moïi ngöôøi hieåu bieát theâm moät 

caùch töôøng taän maø khoâng coøn hieåu 

sai leänh. 
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 Chuùng toâi khoâng vieát saùch 

nhöõng ñieàu maø moïi ngöôøi ñaõ hieåu 

bieát roài, vì nhöõng ñieàu moïi ngöôøi 

ñaõ hieåu bieát roài maø cöù ñeå hoï phaûi 

ñoïc ñi ñoïc laïi maõi thì raát nhaøm 

chaùn vaø phí thôøi gian voâ ích. 

Theo chuùng toâi nghó ñoïc saùch 

laø môû mang kieán thöùc hieåu bieát, cho 

neân khi ñoïc nhöõng ñieàu chöa hieåu 

bieát laø laøm cho mình hieåu bieát theâm 

nhöõng ñieàu môùi meû thì ñoù laø boài 

döôõng kieán thöùc hieåu bieát. Coøn 

ngöôïc laïi chaúng lôïi ích gì, maø coøn 

maát coâng söùc vaø laøm toán phí thôøi 

gian. Coù phaûi vaäy khoâng thöa quyù 

vò? 

Vì theá, nhöõng ngöôøi vieát saùch 

caàn neân löu yù caùc vaán ñeà naøy. Vieát 

saùch maø cöù nhai ñi nhai laïi maõi 
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nhöõng ñieàu ngöôøi khaùc ñaõ vieát roài 

thì cuoán saùch khoâng coù giaù trò. 

Cho neân vieát saùch khoâng coù 

ñeà taøi môùi meû thì khoâng neân vieát. 

Vì vieát saùch khoâng phaûi caàu danh , 

caàu lôïi (buoân baùn saùch) maø vieát vì 

lôïi ích cho moïi ngöôøi ñoïc.  

Kinh saùch ñaõ baøy baùn ñaày 

phoá, ñaày chôï, ñaày caùc dóa heø, 

nhöõng loaïi kinh saùch nhö vaäy coøn 

coù giaù trò gì? 

Caàm leân moät cuoán saùch ñoïc 

thöû thì thaáy vaên chöông chöõ nghóa 

toaøn laø troäm yù, troäm lôøi cuûa ngöôøi 

khaùc. 

Taïi sao coù raát nhieàu ñeà taøi 

maø moïi ngöôøi chöa hieåu sao quyù vò 

khoâng vieát maø laïi ñi troäm vaên, 

troäm yù cuûa ngöôøi khaùc maø vieát.  



https://thuviensach.vn

TRÖÔÛNG LAÕO THÍCH THOÂNG LAÏC 

- 8 - 

Ñeà taøi thöù nhaát: con ngöôøi 

coù linh hoàn hay khoâng? 

Vôùi ñeà taøi naøy sao quyù vò 

khoâng vieát cho moïi ngöôøi bieát? 

Ñeà taøi thöù hai: Kinh saùch 

Ñaïi Thöøa chòu aûnh höôûng tö töôûng 

naøo cuûa ngöôøi Trung Quoác? 

Ñeà taøi thöù ba: Kinh saùch 

Thieàn Toâng chòu aûnh höôûng tö 

töôûng naøo cuûa ngöôøi Trung Quoác? 

Ñeà taøi thöù tö: Nhöõng giaùo 

phaùp naøy ñöa ngöôøi tu haønh ñi ñeán 

ñaâu? 

Ñeà taøi thöù naêm: Nhöõng 

giaùo phaùp naøy coù ñuùng laø cuûa 

Phaät giaùo hay khoâng? 

Ñeà taøi thöù saùu: Ñöôøng loái 

tu theo Phaät giaùo nhö theá naøo 
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ñuùng vaø nhö theá naøo sai? Döïa vaøo 

ñaâu maø bieát ñuùng sai. 

Ñeà taøi thöù baûy: Caùi gì sinh 

ra con ngöôøi vaø con ngöôøi cheát ñi 

veà ñaâu? 

Ñeà taøi thöù taùm: Con ngöôøi 

cheát caùi gì tieáp tuïc ñi taùi sinh? 

Taùm caâu hoûi treân ñaây laø 

nhöõng ñeà taøi giuùp cho quyù vò vieát 

nhöõng boä saùch coù giaù trò maø khoâng 

phaûi nhai laïi kieán giaûi cuûa nhöõng 

ngöôøi khaùc. 

Chuùng toâi vieát saùch thöôøng 

choïn löïa nhöõng ñeà taøi naøo maø moïi 

ngöôøi chöa hieåu, vì theá khi ñoïc saùch 

chuùng toâi ñaõ laøm cho quyù vò coù moät 

kieán thöùc hieåu bieát roäng hôn. 

 Moïi ngöôøi thöôøng hieåu con 

ngöôøi coù linh hoàn, cho neân chuùng 
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toâi vieát saùch chænh ñoán laïi söï hieåu 

sai nhö vaäy laø sai laàm, nhôø ñoù ñeà 

taøi vieát môùi meû vaø phong phuù laøm 

cho ngöôøi ñoïc caøng say meâ trong söï 

hieåu bieát môùi meû naøy. 

Nhöõng ñeà taøi cuûa chuùng toâi 

vieát thöôøng vöôït leân moïi phong tuïc 

taäp quaùng töø xöa ñeán nay vaø caùc 

trieát lyù toân giaùo. Vì theá laøm cho tö 

töôûng con ngöôøi bò ñaûo loän khoâng 

coøn ñöùng vöõng treân laäp tröôøng tö 

töôûng truyeàn thoáng vaø toân giaùo cuûa 

hoï. 

Caøng vieát chuùng toâi caøng coá 

gaéng hôn ñeå loät traàn moät söï thaät 

ñeå moïi ngöôøi hieåu bieát con ngöôøi 

khoâng coù linh hoàn ñi taùi sinh töø 

kieáp naøy ñeán kieáp khaùc. 
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Chuùng toâi vieát saùch khoâng coù 

muïc ñích baøi baùc linh hoàn hay kinh 

saùch Ñaïi Thöøa vaø Thieàn Toâng, 

nhöng vì moät söï thaät linh hoàn 

khoâng coù vaø kinh saùch Ñaïi Thöøa 

vaø Thieàn Toâng  coù nhieàu caùi sai. 

Nhöõng ñieàu sai ñoù ñaõ khieán cho 

moïi ngöôøi laïc vaøo aûo töôûng trôû 

thaønh nhöõng ngöôøi beänh thaàn kinh. 

Vì theá chuùng toâi khoâng theå 

laøm ngô, cho neân nhöõng gì chuùng 

toâi vieát trong saùch laø coá gaéng giuùp 

cho moïi ngöôøi hieåu bieát nhöõng ñieàu 

chöa hieåu bieát, giuùp cho moïi ngöôøi 

hieåu bieát moät söï thaät maø khoâng ai 

vaø khoâng moät toân giaùo naøo löøa gaït 

quyù vò ñöôïc.  

Kính thöa quyù vò! Trong 

cuoäc ñôøi khoâng ai laø ngöôøi thoâng 
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suoát taát caû trôøi, ñaát, vuõ truï vaø con 

ngöôøi, khoâng coù ai laø ngöôøi hoaøn 

toaøn ñaày ñuû taøi ñöùc, cuõng khoâng coù 

ai laø ngöôøi thoâng thieân baùc coå choã 

naøo cuõng thoâng suoát. 

Vì theá chuùng toâi raát hieåu bieát 

mình, neân chuùng toâi vieát laø vieát 

nhöõng ñieàu hieåu bieát ñaõ caân nhaéc 

kyõ löôõng. Nhöõng ñieàu hieåu bieát ñoù 

chuùng toâi xin goùp yù vôùi quyù vò ñeå 

giuùp cho quyù vò cuøng hieåu bieát nhö 

chuùng toâi, neáu quyù vò muoán coøn 

khoâng thì thoâi. Ñoù cuõng laø söï chia 

seû hieåu bieát cuøng quyù vò chôù chuùng 

toâi ñaâu daùm laøm thaày quyù vò, xin 

quyù vò hieåu vaø tha thöù cho. 

Kính ghi 

Hoøa Thöôïng  Thích  Thoâng Laïc 
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                  LÔØI 

                   NOÙI ÑAÀU 

 

 

Linh hoàn laø moät vaán 

ñeà caàn phaûi ñöôïc xaùc ñònh 

laøm saùng toû, ñeå moïi ngöôøi 

khoâng coøn tin moät caùch muø 

quaùng, laïc haäu nhö töø xöa 

cho ñeán ngaøy nay. 

 Linh hoàn laø moät danh 

töø chæ cho nhöõng traïng thaùi 

tröøu töôïng sieâu hình thöôøng 

xaûy ra xung quanh ñôøi soáng 
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cuûa con ngöôøi maø yù thöùc cuûa 

con ngöôøi khoâng theå laøm sao 

hieåu noåi.  

Töø xöa ñeán nay, töø 

ñoâng sang taây caùc nhaø khoa 

hoïc ñaõ boû bieát bao nhieâu thôøi 

gian vaø coâng söùc nghieân cöùu, 

truy tìm ñeå xaùc ñònh vaø traû 

lôøi cho moïi ngöôøi bieát “Linh 

hoàn coù hay laø 

khoâng”.Nhöng ñeán ngaøy 

nay caâu traû lôøi aáy vaãn coøn laø 

moät aån soá. 

Chính vì tin coù linh hoàn 

neân con ngöôøi ñaõ trôû thaønh 

nhöõng ngöôøi meâ tín muø 

quaùng, hieåu bieát khoâng saâu 

saéc. Do meâ tín muø quaùng söï 
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hieåu bieát khoâng saâu saéc neân 

vieäc thôø cuùng oâng baø toå tieân 

trong gia ñình trôû neân laïc 

haäu,  töø ñôøi naøy truyeàn ñeán 

ñôøi khaùc, y nhö moät khuoân 

ñuùc. Nhaát laø trong gia ñình 

coù ngöôøi cheát thì chaúng bieát 

laøm sao cho ñuùng vôùi tinh 

thaàn ñaïo ñöùc aân nghóa cuûa 

truyeàn thoáng daân toäc Vieät 

Nam. 

Khi coù ngöôøi cheát hoï chæ 

bieát môøi quyù thaày trong caùc 

chuøa ñeán roài giao phoù cho hoï 

taåm lieäm vaø chæ bieát laøm theo 

söï sai baûo. Cho neân vieäc ma 

chay trong caùc chuøa hieän giôø 

ñeàu chòu aûnh höôûng meâ tín 

cuûa Phaät giaùo Trung Quoác. 
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Phaät giaùo Trung Quoác laøm 

sao thì Phaät giaùo Vieät Nam 

cuõng laøm vaäy, khoâng coù gì 

sai khaùc, chæ coù cai teân laø 

Phaät giaùo Vieät Nam. 

Ngay caû Thieàn Toâng 

cuõng raäp khuoân cuûa Trung 

Quoác roài ñaët cho caùi teân raát 

keâu “Thieàn Truùc Laâm Yeân 

Töû”, nhöng Thieàn Truùc 

Laâm Yeân Töû coù phaùp moân 

thieàn naøo cuûa Vieät Nam 

khoâng? Xin quyù vò nghieân 

cöùu laïi xem. Phaät giaùo 

Trung Quoác khoâng phaûi laø 

cuûa Phaät giaùo chaùnh toâng. 

Phaät giaùo Trung Quoác mang 

hai gioàng tö töôûng: 
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1- Phaät giaùo Tònh Ñoä 

Toâng mang tö töôûng cuûa 

Khoång giaùo (cuùng baùi meâ 

tín) 

2- Phaät giaùo Thieàn 

Toâng mang tö töôûng Laõo 

giaùo (laáy voâ vi laøm söï soáng 

neân dieät tröø yù thöùc) 

Phaät giaùo Vieät Nam vaø 

Thieàn Toâng Vieät Nam khoâng 

coù phaùp moân naøo laø cuûa Vieät 

Nam caû. Moät baèng chöùng 

cuï theå, hieån nhieân, khi coù 

ngöôøi cheát laøm ma chay thì 

Phaät giaùo Vieät nam vaø 

Thieàn Toâng Vieät nam chæ 

bieát tuïng kinh, nieäm Phaät, 

caàu sieâu, caàn an, laøm tuaàn, 
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laøm töï theo raäp khuoân cuûa 

Trung Quoác maø khoâng bieát 

ñoù laø moät vieäc laøm muø 

quaùng, meâ tín, laïc haäu töï 

bao ñôøi maø ngöôøi Trung 

Quoác ñaõ khoân kheùo cai trò 

daân toäc chuùng ta baèng nhöõng 

tö töôûng naøy ñaõ laøm hao toán 

tieàn baïc cuûa daân toäc chuùng 

ta moät caùch nhaûm nhí chaúng 

ích lôïi thieát thöïc gì cho ngöôøi 

ñaõ cheát cuõng nhö ngöôøi coøn 

soáng. Daây laø moät aâm möu 

thaâm ñoäc laøm cho daân toäc 

chuùng ta ngheøo ñoùi ñeå deã beà 

cai trò. 

Phaät giaùo Vieät Nam vaø 

Thieàn Toâng Vieät Nam khoâng 

coù moät saùng taïo gì cuûa ngöôøi 
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Vieät Nam caû, chæ nhai laïi 

baõ mía cuûa ngöôøi Trung 

Quoác maø coøn voã ngöïc xöng 

teân Thieàn Truùc Laâm Yeân 

Töû. Thieàn Truùc Laâm Yeân 

Töû khoâng coù gì môùi meû cuûa 

Vieät Nam chæ laø chaáp vaù cuûa 

hai gioàng tö töôûng: Tònh Ñoä 

Toâng vaø Thieàn Toâng cuûa 

Phaät giaùo Trung Quoác. Bò 

noâ leä tö töôûng Phaät giaùo cuûa 

giaëc Trung Quoác maø khoâng 

bieát thaät laø ñau loøng. Cho 

neân doøng Thieàn Truùc Laâm 

Yeân Töû chaúng coù gì cuûa 

ngöôøi Vieät Nam caû.  

Moät oâng vua ñaùnh deïp 

giaëc Trung Quoác raát gioûi, 

nhöng veà maët tö töôûng Phaät 
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giaùo raát dôõ bò aûnh höôûng tö 

töôûng Phaät giaùo cuûa ngöôøi 

Trung Quoác maø khoâng bieát 

laïi coøn cho ñoù laø cuûa Vieät 

Nam, thaät laø buoàn cöôøi. 

Phaûi khoâng quyù vò? 

Chuùng ta khoâng traùch 

nhöõng ngöôøi bình daân ít hoïc, 

vì hoï khoâng ñuû kieán thöùc 

khoa hoïc hieåu bieát neân nhöõng 

vieäc laøm cuûa hoï coøn meâ tín, 

laïc haäu laø chæ theo söï truyeàn 

thöøa cuûa ngöôøi xöa, truyeàn 

sao hoï laøm vaäy, vì theá hoï tin 

coù linh hoàn. Ñieàu ñaùng traùch 

ôû ñaây laø traùch nhöõng ngöôøi 

coù hoïc thöùc maø laïi tin coù linh 

hoàn. Khi tin coù linh hoàn sao 

quyù vò khoâng chöùng minh linh 
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hoàn moät caùch cuï theå. Neáu 

chöa chöùng minh ñöôïc thì 

ñöøng voäi tin.  

Tình caûm con ngöôøi thaät 

laø saâu saéc, neáu linh hoàn coù 

thaät thì ngöôøi soáng vaø ngöôøi 

cheát seõ ñöôïc gaén lieàn vôùi 

nhau bôûi tình caûm yeâu 

thöông. Coøn ngöôïc laïi linh 

hoàn khoâng coù maø ngöôøi soáng 

cöù gaén lieàn vôùi ngöôøi cheát thì 

ñoù laø soáng trong aûo töôûng. 

Nhöõng ngöôøi soáng trong aûo 

töôûng laø nhöõng ngöôøi khoâng 

coù trí tueä saùng suoát, hoï gioáng 

nhö moät caùi maùy bieát laøm vôùi 

söï ñieàu khieån cuûa ngöôøi 

khaùc. Bôûi vaäy, giaëc thöôøng 

cai trò moät ñaát nöôùc naøo 
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chuùng ñeàu ñem chaùnh saùch 

ngu daân daïy cho daân nöôùc 

ñoù. Cho neân tin coù linh hoàn 

cuõng laø moät ñöôøng loái chaùnh 

saùch ngu daân 

Bôûi vaäy, chuùng ta chöa 

nhaän ñònh ñöôïc linh hoàn coù 

hay khoâng thì ñöøng voäi ñaët 

loøng yeâu thöông, vì ñaët loøng 

yeâu nhö vaäy khoâng ñuùng choã. 

Ñaët loøng yeâu thöông khoâng 

ñuùng choã thöôøng töï laøm khoå 

mình, töï laøm hao toán coâng 

söùc vaø tieàn cuûa baèng moà hoâi 

nöôùc maét cuûa mình. Bôûi theá 

gian naøy ngöôøi ta tieâu phí veà 

söï cuùng kieáng cho nhöõng linh 

hoàn ngöôøi cheát moät caùch 
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nhaûm nhí chaúng ích lôïi thieát 

thöïc cho ngöôøi ñaõ cheát.  

 Hieän giôø chuùng ta thaáy 

moïi ngöôøi töø nhöõng ngöôøi 

bình daân ñeán nhöõng ngöôøi coù 

trình ñoä hoïc thöùc ñeàu bò aûnh 

höôûng meâ tín cuûa ngöôøi 

Trung Quaác, vì caû ngaøn 

naêm cai trò Ñaát nöôùc chuùng 

ta, neân ít coù ngöôøi naøo khoâng 

caàu sieâu, caàu an, ñoát tieàn 

vaøng maõ, nhaát laø quaàn aùo, 

xe coä, nhaø cöûa laøm toaøn 

baèng giaáy ñem ñoát moät caùch 

phí tieàn voâ ích quaù lôùn.  

Cho neân, ôû ngay thuû ñoâ 

Haø Noäi coù phoá Haøng Maõ, 

nôi baøy baùn nhöõng maët haøng 
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meâ tín, thaät laø ñau loøng. 

Haø Noäi moät nôi töôïng tröng 

cho neàn vaên hoùa ñaïo ñöùc cuûa 

daân toäc Vieät Nam theá maø 

laøm ngöôïc laïi coù moät daõi phoá 

Haøng Maõ thì laøm sao chuùng 

ta khoâng ñau loøng. Phaûi 

khoâng thöa quyù vò?  

Söï meâ tín, muø quaùng, 

laïc haäu laø chaùnh saùch ñöôøng 

loái ngu daân seõ ñaùnh maát giaù 

trò vaên hoùa ñaïo ñöùc vaên 

minh tieán boä cuûa moät daân 

toäc. Khi moät ñaùm tang ñi 

ngang qua laø giaáy tieàn vaøng 

maõ neùm ñaày ñöôøng, laøm 

maát veä sinh moâi tröôøng soáng. 

Laøm maát veä sinh moâi tröôøng 

soáng nhö vaäy thì laøm sao goïi 



https://thuviensach.vn

LINH HOÀN KHOÂNG COÙ 

- 25 - 

laø moät Ñaát nöôùc coù vaên hoùa, 

vaên minh tieán boä ñöôïc. 

Thaät laø moät phong tuïc 

taäp quaùn, meâ tín, laïc haäu 

ngu daân khoâng theå chaáp nhaän 

ñöôïc. Vaäy maø moïi ngöôøi vaãn 

thaûn nhieân chaáp nhaän xem ñoù 

laø moät vieäc maø trong nhaø ai 

coù ngöôøi cheát cuõng phaûi laøm 

nhö vaäy. Laøm sai nhö vaäy 

maø coøn cho ñoù laø ñuùng, neáu 

khoâng raõi giaáy tieàn vaøng maõ 

thì nhöõng linh hoàn ngöôøi cheát 

khaùc seõ ñeo treân quan taøi thì 

nhöõng ngöôøi khieâng quan taøi 

seõ khieâng khoâng noåi. Xöa 

ngöôøi ta khieâng quan taøi, 

coøn baây giôø xe hôi khieâng 

quan taøi maø baûo raèng khieâng 
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khoâng noåi, luaän ñieäu cuûa 

ngöôøi xöa ñaõ loãi thôøi. 

Bôûi vaäy caû moät theá giôùi 

loaøi ngöôøi ñang chôø caâu traû 

lôøi naøy cuûa caùc nhaø khoa 

hoïc, nhöng ñeán nay chöa coù 

nhaø khoa hoïc naøo daùm khaúng 

ñònh “coù” hay laø ”khoâng coù 

linh hoàn”. 

Neáu linh hoàn thaät söï 

khoâng coù thì töø xöa ñeán nay 

ngöôøi ta ñaõ soáng trong muø 

quaùng, tin vaøo moät traïng 

thaùi hieän töôïng khoâng lyù giaûi 

maø vaãn cöù phaûi tin, loøng tin 

töø nhöõng ngöôøi bình daân ít 

hoïc ñeán nhöõng ngöôøi ñaõ ñöôïc 

trang bò kieán thöùc treân ñaïi 
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hoïc, kieán thöùc khoa hoïc hieän 

ñaïi, coù ñaày ñuû nhöõng caáp 

baèng tieán só, thaïc só v.v… 

Khi ñöùng tröôùc nhöõng traïng 

thaùi hieän töôïng sieâu hình thì 

caùc ngaøi cuõng ñaønh chaáp 

nhaän, chöù khoâng daùm phuû 

nhaän. Thaät laø kieán thöùc con 

ngöôøi coøn quaù keùm hieåu bieát 

neân laøm sao daùm noùi thaúng. 

Bôûi vì nhöõng hieän töôïng 

sieâu hình ñang xaûy ra haèng 

ngaøy maø hoï laø nhöõng ngöôøi 

ñaõ tröïc tieáp chöùng kieán treân 

thöïc teá khi tieáp xuùc vôùi caùc 

nhaø ngoaïi caûm v.v…Do ñoù 

hoï chaúng coù yù kieán gì, vì khaû 

naêng hieåu bieát cuûa hoï coøn 
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quaù keùm chöa xaùc ñònh linh 

hoàn laø caùi gì? 

Trong saùch chuùng toâi 

thöôøng hay nhaéc ñeán nhöõng 

teân ngöôøi coù nhöõng traïng thaùi 

taâm linh nhö chaùu Bích 

Haèng, anh Nhaõ, anh Lieân 

….ñeå laøm baèng chöùng khi 

chuùng toâi giaûi trình nhöõng 

taâm linh aáy khieán cho moïi 

ngöôøi deã hieåu bieát hôn, chôù 

khoâng phaûi chuùng toâi neâu teân 

nhöõng ngöôøi aáy laø coù yù baøi 

baùc choáng traùi, cheâ ho,ï trong 

khi hoï laøm lôïi ích cho xaõ hoäi 

thì chuùng toâi phaûi bieát ôn hoï 

raát nhieàu. 

Theo truyeàn thoáng laâu 

ñôøi töø khi coù con ngöôøi xuaát 



https://thuviensach.vn

LINH HOÀN KHOÂNG COÙ 

- 29 - 

hieän treân haønh tinh naøy thì 

thuyeát veà linh hoàn ñaõ coù 

maët, maëc duø chöa coù ngöôøi 

naøo ñaõ xaùc ñònh linh hoàn nhö 

theá naøo moät caùch  thöïc teá vaø 

cuï theå.  

Ñeán ngaøy nay kieán thöùc 

veà khoa hoïc ñaõ ñöôïc trang bò 

cho moïi ngöôøi khaép nôi, theá 

maø moïi ngöôøi khoâng khaùm 

phaù ra ñöôïc neân hoï vaãn coøn 

tin coù linh hoàn. Theo truyeàn 

thuyeát hoï khoâng nhöõng tin 

moãi ngöôøi coù moät linh hoàn maø 

coøn tin laø coù ba hoàn chín vía 

hay ba hoàn baûy vía. Ba hoàn 

chín vía hay baûy vía ñoù laø 

moät truyeàn thuyeát cuûa oâng baø 

chuùng ta töø xa xöa truyeàn 
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thöøa laïi cho con chaùu ñeán 

ngaøy hoâm nay. 

Sau khi tu haønh xong, 

nhaäp caùc taàng thieàn ñònh cuûa 

Phaät giaùo ñeå ñi tìm theá giôùi 

sieâu hình, nhöng khoâng 

thaáy, vì theá cuoái cuøng chuùng 

toâi duøng tueä tam minh quan 

saùt khaép nôi trong vuõ truï 

nhöng laïi cuõng khoâng tìm 

thaáy linh hoàn ngöôøi cheát maø 

chæ thaáy toaøn laø nhöõng töø 

tröôøng töø nhöõng haønh ñoäng, 

hình aûnh vaø aâm thanh cuûa 

ngöôøi cheát coøn löu laïi trong 

khoâng gian maø thoâi. 

Do söï quan saùt naøy 

chuùng toâi quaû quyeát vaø xaùc 

ñònh theá giôùi sieâu hình khoâng 
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coù töùc laø khoâng coù söï soáng 

sau khi cheát vaø nhö vaäy linh 

hoàn cuõng khoâng coù nhö moïi 

ngöôøi töø xöa ñeán nay ñaõ nghó 

töôûng.  

Khi ñöùc Phaät tu haønh 

chöùng ñaïo xong, Ngaøi ñaõ 

tuyeân boá:”Ba möôi ba coõi 

Trôøi laø töôûng tri chôù khoâng 

phaûi lieãu tri”.Lôøi daïy naøy 

raát truøng hôïp vôùi söï quan saùt 

cuûa chuùng toâi neân chuùng toâi 

daùm khaúng ñònh “Linh hoàn 

khoâng coù”ñeå giuùp cho moïi 

ngöôøi thoaùt ra moïi söï hieåu 

bieát mô hoà, tröøu töôïng, muø 

quaùng, meâ tín, laïc haäu. 

Tuy xaùc ñònh linh hoàn khoâng 

coù, nhöng quyù vò tin hay 
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khoâng tin laø quyeàn cuûa quyù 

vò, chôù chuùng toâi khoâng coù 

quyeàn baét buoäc ai tin caû. 

Luaät phaùp Nhaø nöôùc ñaõ qui 

ñònh raát roõ quyeàn  töï do tín 

ngöôõng cuûa moãi coâng daân. 

Nhöng chuùng toâi laø moät coâng 

daân trong nöôùc ñeàu coù quyeàn 

phaùt bieåu nhöõng yù kieán cuûa 

mình ñeå goùp söùc cuøng moïi 

ngöôøi xaây döïng moät neàn vaên 

hoùa ñaïo ñöùc vaên minh tieán boä 

cuûa nöôùc nhaø. 

Khi nhaän ñöôïc taøi lieäu 

“Tìm Haøi Coát Lieät Só, 

Moät Haønh Trình Ñaày Bí 

AÅn”. Chuùng toâi möôïn baøi 

naøy vaø chæ thaúng cho moïi 

ngöôøi bieát nhöõng hieän töôïng 
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xaûy ra maø moïi ngöôøi cho laø 

linh hoàn nhaäp vaøo thaân xaùc 

con ngöôøi, ñoù chaúng qua chæ 

laø töôûng thöùc cuûa con ngöôøi 

taïo döïng leân, xin môøi quyù vò 

haõy ñoïc ”Linh Hoàn Khoâng 

Coù” thì seõ roõ. 

Kính ghi: 

Tröôûng Laõo Thích Thoâng Laïc 
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KHOÂNG COÙ  

THEÁ GIÔÙI SIEÂU HÌNH 

 

 

Moät vaàng traêng, moät caønh tre 

ñaâu phaûi laø theá giôùi cuûa nhöõng linh hoàn 

ngöôøi cheát maø laø moät ñeâm traêng maùt 

meû cho nhöõng ai bieát soáng trong taâm 

hoàn baát ñoäng, thanh thaûn an laïc vaø voâ 

söï. 
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                THEÁ GIÔÙI 

        SIEÂU HÌNH KHOÂNG COÙ 

 

 

 

Vaøo ngaøy 17 thaùng 6 naêm 

2000 chuùng toâi nhaän ñöôïc moät taøi 

lieäu noùi veà theá giôùi sieâu hình. Sau khi 

ñoïc xong, chuùng toâi thaáy: neáu taøi lieäu 

naøy ñöôïc phoå bieán roäng ra thì söï meâ 

tín cuûa moïi ngöôøi seõ taêng leân gaáp boäi, 

vì hoï tin chaéc raèng linh hoàn con 

ngöôøi hoaøn toaøn laø coù thaät vaø theá giôùi 

sieâu hình khoâng phaûi coøn laø theá giôùi 

aûo töôûng nöõa. Neáu con ngöôøi tin 

töôûng nhö vaäy thì theá gian naøy seõ 

khoâng bao giôø xaây döïng neàn ñaïo ñöùc 

nhaân baûn - nhaân quaû ñöôïc, vì coù thaàn 

thaùnh phoø hoä cöùu khoå hoï, neân hoï 

soáng böøa baõi laøm nhöõng ñieàu aùc maø 

khoâng bieát sôï ai caû, vì beân hoï coù thaàn 

thaùnh phoø hoä cöùu khoå cöùu naïn. Vì theá 
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maø hoï gieát traâu boø heo, deâ gaø, vòt, caù, 

toâm, cua, soø heán v.v…..roài ñem daâng 

cuùng chö Thaàn, chö Thaùnh, taø, ma, 

quyû, quaùi. Hoï xem vieäc laøm aùc gieát 

haïi chuùng sinh roài ñem cuùng baùi, teá 

leã ñoù seõ ñöôïc theá giôùi sieâu hình ban 

ôn, giaùng phöôùc, cöùu khoå, cöùu naïn cho 

hoï. Do tin töôûng nhö vaäy hoï caøng laøm 

aùc vaø gieát haïi, aên thòt chuùng sinh 

caøng nhieàu hôn. Con ngöôøi soáng nhö 

vaäy thì laøm sao xaây döïng neàn ñaïo ñöùc 

nhaân baûn - nhaân quaû ñöôïc. Neáu coù 

theá giôùi sieâu hình cöùu khoå cöùu naïn 

thì ñaïo ñöùc ñoái vôùi loaøi ngöôøi khoâng 

coøn quan troïng nöõa. Con ngöôøi ñaâu 

bieát raèng: nhaân naøo quaû naáy, neáu con 

ngöôøi ñaõ gieát haïi vaø aên thòt chuùng 

sinh thì chuùng sinh cuõng gieát haïi vaø 

aên thòt con ngöôøi, khi traû quaû con 

ngöôøi phaûi laøm thaân chuùng sinh thì 

söï aên thòt nhau ñaâu coøn khoù khaên 

nöõa. Phaûi khoâng thöa quyù vò? 

Ñaïo Phaät ñaõ xaùc ñònh raát roõ 

raøng: Nghieäp taùi sinh luaân hoài. Vaäy 

nghieäp laø caùi gì? Nghieäp töø ñaâu maø 

coù?  

Nghieäp laø do haønh ñoäng thaân, 

mieäng, yù cuûa con ngöôøi, khi con ngöôøi 
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hoaït ñoäng ñeàu do ba nôi naøy taïo ra 

nghieäp. Neáu nghieäp thieän thì höôûng 

ñöôïc phöôùc baùu, coøn ngöôïc laïi taïo ra 

nghieäp aùc thì phaûi thoï laáy nhöõng quaû 

khoå ñau. Bôûi vaäy con ngöôøi ñang soáng 

trong voøng tay nhaân quaû maø khoâng 

bieát, vì khoâng bieát neân taïo ra nhieàu 

aùc nghieäp, do soáng trong nhieàu aùc 

nghieäp neân con ngöôøi phaûi chòu nhieàu 

söï khoå ñau. Cho neân moïi ngöôøi caàn 

phaûi caûnh giaùc ñeà cao traùnh ñöøng laøm 

ñieàu aùc, vì laøm ñieàu aùc khoâng theå naøo 

thoaùt khoûi nhöõng tai öông beänh taät. 

Duø cho coù thaàn thaùnh hay moät ñaáng 

toái cao linh thieâng naøo hoaëc baát cöù 

moät vò Trôøi naøo cuõng  ñaønh boù tay 

khoâng cöùu khoå cho ai ñöôïc. Bôûi nhaân 

quaû laø chính do mình laøm ra thì 

mình phaûi gaùnh chòu nhöõng haäu quaû 

ñen toái ñau khoå ñoù. 

Con ngöôøi muoán thoaùt ra moïi 

söï khoå ñau trong cuoäc ñôøi naøy thì 

phaûi chaáp nhaän soáng ñôøi soáng ñaïo 

ñöùc nhaân quaû khoâng laøm khoå mình, 

khoå ngöôøi vaø taát caû chuùng sinh. Cho 

neân ngay töø baây giôø chuùng ta caàn 

phaûi xaây döïng neàn ñaïo ñöùc nhaân baûn 

- nhaân quaû, neáu khoâng xaây döïng ñöôïc 

neàn ñaïo ñöùc thì con ngöôøi seõ töï laøm 
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khoå mình, khoå ngöôøi vaø taát caû chuùng 

sinh. Bôûi vaäy hieän giôø chuùng ta thaáy 

caû theá gian naøy khoâng bao giôø chaám 

döùt söï ñau khoå vì xung ñoät vaø chieán 

tranh. 

Ñöøng tin raèng coù moät theá giôùi 

sieâu hình, coù caùc ñaáng cöùu khoå, coù 

linh hoàn ngöôøi cheát, ñoù laø loøng tin 

muø quaùng maø töø xöa ñeán naøy ngöôøi ta 

ñaõ tin nhö vaäy. Trong cuoäc ñôøi naøy 

khoâng ai cöùu khoå mình baèng chính 

mình, khoâng ai ban phöôùc cho mình 

baèng chính mình. Mình laøm aùc coù ai 

daùm cöùu mình khoâng? Coøn mình laøm 

thieän thì ñaâu caàn ai ban phöôùc cho 

mình ñaâu maø phöôùc vaãn ñeán  

Chính vì am töôøng Chaùnh 

phaùp cuûa Phaät neân chuùng toâi muoán 

laøm saùng toû vaán ñeà naøy ñeå moïi ngöôøi 

nhaän ra ngöôøi cheát khoâng coù linh hoàn 

toàn taïi, khi khoâng coù linh hoàn thì theá 

giôùi sieâu hình cuõng khoâng coù Vaäy moïi 

ngöôøi caàu cuùng, baùi laïy ñeå laøm gì? Coù 

ích lôïi gì? 

 Muoán cho theá giôùi sieâu hình 

khoâng coøn ngöï trò trong loøng moïi 

ngöôøi thì chæ coøn caùch laøm cho moïi 

ngöôøi hieåu bieát LINH HOÀN KHOÂNG 
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COÙ. Khi moïi ngöôøi hieåu bieát LINH 

HOÀN KHOÂNG COÙ thì theá giôùi sieâu 

hình bò ñaäp vôõ. Chuùng toâi ñaõ xaùc 

ñònh nhö vaäy maø moïi ngöôøi khoâng 

caàn hieåu theo lôøi noùi cuûa chuùng toâi 

thì töï moïi ngöôøi phaûi gaùnh chòu moïi 

söï ngu ngoác, muø quaùng, meâ tín, dò 

ñoan cuûa mình. Ñieàu ñoù seõ laøm cho 

quyù vò hao toán coâng söùc vaø tieàn cuûa 

moät caùch nhaûm nhí.  

Moät baèng chöùng trong cuoäc 

soáng haèng ngaøy chuùng ta ñaõ chöùng 

kieán toaøn caû moïi ngöôøi treân haønh 

tinh naøy khoâng rieâng gì daân toäc Vieät 

Nam ñeàu tin raèng coù LINH HOÀN. 

Döïa vaøo loøng tin coù LINH HOÀN coù 

moät soá ngöôøi vieát kinh saùch döïng leân 

nhieàu theá giôùi sieâu hình ñeå löôøng gaït 

laøm tieàn moïi ngöôøi baèng caùch cuùng 

baùi, caàu sieâu, caàu an v.v… 

Döïa vaøo loøng tin coù theá giôùi 

sieâu hình neân coù moät soá ngöôøi töôûng 

uaån hoaït ñoäng hoï thöôøng soáng trong 

TÖÔÛNG neân taïo döïng ra nhöõng hieän 

töôïng theá giôùi sieâu hình khieán moïi 

ngöôøi tin coù thaàn, thaùnh, quyû, ma 

v.v…..moät caùch cuoàng tín. 
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Vì tin coù thaàn thaùnh neân con 

ngöôøi ñaõ ñaùnh maát yù chí töï löïc, chæ  

coøn bieát soáng vôùi taâm tö yeáu ñuoái, 

heøn nhaùt luoân luoân sôï seät, aâu lo luùc 

naøo cuõng van vaùi, caàu xin chö thaùnh 

chö thaàn gia hoä cho cuoäc soáng ñöôïc 

bình an, yeân vui vaø haïnh phuùc . 

Baây giôø ñaõ thaønh tuïc leä thoùi 

quen nöông töïa vaøo tha löïc Thaàn, 

Thaùnh. Khi nöông töïa vaøo thaàn 

thaùnh thì phaûi cuùng baùi, caàu khaán. 

Chính söï cuùng baùi caàu khaán naøy ñaõ 

bieán con ngöôøi trôû thaønh muø quaùng 

meâ tín, laïc haäu. Neáu con ngöôøi chæ 

coøn bieát soáng nöông töïa vaøo tha löïc 

cuûa Thaàn, Thaùnh maø cöù luoân luoân 

laøm aùc thì söï cuùng baùi, caàu khaán, van 

xin thaàn thaùnh ñeå ñöôïc bình an, yeân 

vui thì khoâng bao giôø coù ñöôïc. 

Muoán laøm lôïi ích cho moïi ngöôøi 

ñaâu phaûi vieäc laøm deã, nhaát laø xoùa boû 

tö töôûng tin veà linh hoàn, neáu hoï chòu 

nghe thì khoâng khoù, coøn ngöôïc laïi thì 

khoâng phaûi deã, vì LINH HOÀN ñaõ aên 

saâu vaøo taâm naõo cuûa con ngöôøi, cho 

neân vieäc xoùa boû LINH HOÀN laø moät 

vieäc laøm vaïn laàn khoù, nhöng thaáy 

khoù maø boû cuoäc laø ngöôøi khoâng beàn 
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chí, khoâng kieân cöôøng, khoâng gan daï, 

heøn nhaùt, yeáu ñuoái. 

LINH HOÀN thaät söï khoâng coù, 

nhöng muoán laøm saùng toû vaán ñeà naøy 

thì chæ coù nhöõng ngöôøi tu haønh chöùng 

taâm VOÂ LAÄU, nhaäp Töù Thaùnh Ñònh 

vaø coù ñaày ñuû trí tueä Tam Minh thì 

môùi ñuû khaû naêng giaûi thích vaø khaúng 

ñònh “LINH HOÀN KHOÂNG COÙ”, 

nhöng cuõng gaëp nhieàu khoù khaên 

thuyeát phuïc moïi ngöôøi. 

Bieát raèng chuùng ta noùi LINH 

HOÀN khoâng coù laø söï thaät, nhöng chöa 

chaéc hoï ñaõ nghe theo chuùng ta. Vì 

LINH HOÀN ñaõ aên saâu vaøo tö töôûng 

cuûa moïi ngöôøi, nhaát laø theo truyeàn 

thuyeát sieâu hình veà LINH HOÀN töø 

doøng hoï toå tieân cuûa loaøi ngöôøi.  

Cho neân, khi choái boû theá giôùi 

sieâu hình LINH HOÀN khoâng coù thì 

coi chöøng chuùng ta khoâng thuyeát phuïc 

ñöôïc ai maø coøn bò moïi ngöôøi phaûn 

baùc, choáng laïi. 

Haàu heát töø xöa ñeán nay moïi 

ngöôøi ai cuõng tin raèng: con ngöôøi tuy 

cheát maát nhöng LINH HOÀN vaãn coøn 

toàn taïi maõi maõi. Söï hieåu bieát naøy 

ñöôïc truyeàn thöøa töø khi coù loaøi ngöôøi 
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treân quaû ñòa caàu cho ñeán ngaøy nay. Vì 

theá thuyeát LINH HOÀN raát khoù boû, 

maëc duø hieän giôø moïi ngöôøi ñöôïc trang 

bò kieán thöùc khoa hoïc neân hoï cuõng 

bieát mình hieåu veà linh hoàn khoâng 

ñuùng, nhöng boû thì chöa boû ñöôïc. 

Muoán xaùc ñònh LINH HOÀN 

khoâng coù thì ñieàu quan troïng laø 

chuùng ta phaûi xaùc ñònh veà toân giaùo töø 

ñaâu coù? Toân giaùo coù do con ngöôøi taïo 

ra hay toân giaùo ñaõ coù saün tröôùc khi 

chöa coù con ngöôøi? 

Laøm sao xaùc ñònh caùc toân giaùo 

coù tröôùc con ngöôøi hay coù sau con 

ngöôøi. Ñoù laø moät vaán ñeà raát quan 

troïng trong vieäc xaùc ñònh theá giôùi 

sieâu hình coù hay khoâng. 

Veà vaán ñeà naøy chuùng toâi xin  

khaúng ñònh maïnh meõ Toân giaùo coù laø 

do töø con ngöôøi döïng leân. Vì theá con 

ngöôøi sinh ra caùc toân giaùo, chôù khoâng 

phaûi toân giaùo sinh ra con ngöôøi. 

 Ñieàu naøy raát roõ, caùc toân giaùo 

ra ñôøi cuõng döïa vaøo thuyeát LINH 

HOÀN cuûa con ngöôøi maø xaây döïng theá 

giôùi sieâu hình cuûa toân giaùo mình, neân 

môùi döïng leân ñaáng Ngoïc Hoaøng, 

Thöôïng Ñeá, ñaáng Chuùa Trôøi, chö 
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Phaät, chö Thaùnh, chö Tieân, chö 

Thaàn, Thaàn Hoaøng Boån Caûnh, Thoå 

ñòa, quyû, ma v.v… Taát caû nhöõng ñaáng 

naøy ñeàu do con ngöôøi sinh ra ñeàu do 

söï töôûng töôïng.  

Con ngöôøi töï ñaët ra caùc ñaáng 

naøy ñeå laøm gì?  

Con ngöôøi voán hay sôï haõi neân 

khi ñöùng tröôùc nhöõng hieän töôïng vuõ 

truï nhö saám chôùp, trôøi gaàm, trôøi seùt, 

röøng, nuùi, soâng, hoà, bieån caû huøng vó, 

bao la thì con ngöôøi chæ laø nhöõng con 

vaät beù tí ti. Cho neân con ngöôøi luoân 

luoân khieáp ñaûm, run sôï tröôùc söï taøn 

phaù hoaït ñoäng cuûa vuõ truï baõo toá, luõ 

luït, soùng thaàn v.v… ï.  

Do söï khieáp ñaûm, run sôï tröôùc 

nhöõng hieän töôïng thieân nhieân neân 

con ngöôøi môùi döïng leân caùc ñaáng vó 

ñaïi naøy ñeå döïa löng vaøo ñoù an uûi tinh 

thaàn, khi möa to, gioù baõo, khi saám 

seùt chôùp vaêng hoaëc khi höõu söï gaëp tai 

naïn naøy hay beänh taät kia thì chæ coøn 

bieát ñaõnh leã, cuùng baùi, caàu khaån caùc 

ñaáng gia hoä cho tai qua naïn khoûi, 

beänh taät tieâu tröø. Cuõng nhö khi coù 

nhöõng ngöôøi thaân maát thì tình 

thöông aáy hoï ñaët vaøo choã caàu sieâu cho 
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nhöõng linh hoàn ñöôïc sieâu thoaùt veà coõi 

Trôøi, coõi Phaät. Ñoù laø nhöõng öôùc mong 

ñeå thöïc hieän loøng thöông yeâu cuûa 

mình vôùi nhöõng ngöôøi thaân ñaõ maát. 

Töø loøng yeâu thöông ñoù ñaõ bieán hoï 

soáng trong aûo töôûng coù LINH HOÀN 

Vì soáng trong aûo töôûng coù LINH 

HOÀN maø hoï ñaõ trôû thaønh nhöõng 

ngöôøi soáng muø quaùng, meâ tín, laïc 

haäu. 

Coù moät soá ngöôøi khoân ngoan 

gian xaûo lôïi duïng loøng tín coù LINH 

HOÀN maø döïng leân caùc toân giaùo vaø caùc 

giaùo phaùi, nhaát laø vieát ra nhöõng  loaïi 

kinh saùch meâ tín, daïy con ngöôøi veà 

nhöõng phaùp tu haønh, phaàn nhieàu 

nhöõng phaùp moân tu taäp naøy ñeàu öùc 

cheá yù thöùc ñeå ñaùnh thöùc töôûng thöùc 

hoaït ñoäng, taïo ra theá giôùi sieâu hình. 

Ñoù laø nhöõng phaùp moân Ñaïi thöøa vaø 

Thieàn Toâng cuûa caùc sö thaày Trung 

Quoác, nhöõng phaùp moân naøy ñi ngöôïc 

laïi giaùo lyù cuûa Phaät giaùo. Bôûi giaùo lyù 

cuûa Phaät giaùo daïy con ngöôøi laøm chuû 

söï soáng cheát baèng yù thöùc: “YÙ laøm 

chuû, yù taïo taùc, yù daãn ñaàu caùc 

phaùp” töùc laø duøng yù thöùc ñeå ly duïc ly 

aùc phaùp khieán cho taâm baát ñoäng, 

thanh thaûn, an laïc vaø voâ söï. Coøn 
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ngöôïc laïi nhöõng kinh saùch Ñaïi thöøa 

naøy daïy caàu tha löïc neân thöôøng tuïng 

nieäm caàu Phaät, caàu Thaùnh, caàu Thaàn, 

caàu sieâu, caàu an, caàu hoàn v.v… Khi 

truyeàn baù nhöõng kinh saùch naøy khaép 

moïi nôi, höôùng daãn moïi ngöôøi soáng 

trong aûo töôûng, vì theá khi taát caû moïi 

ngöôøi ñaõ tin vaøo kinh saùch naøy thì hoï 

ñaõ trôû thaønh nhöõng tín ñoà ngoan ñaïo 

thöôøng soáng trong aûo töôûng sieâu 

hình. Ñoù laø loái truyeàn daïy chaùnh saùch 

ngu daân, soáng tieâu cöïc, maát tinh thaàn 

töï löïc chieán ñaáu cuûa ngöôøi Vieät Nam 

Töø khi coù nhöõng kinh saùch naøy 

thì con ngöôøi ñöôïc höôùng daãn tuïng 

nieäm, cuùng teá, caàu sieâu, caàu an, ñoát 

tieàn vaøng maõ. Nhöng nhöõng kinh 

saùch naøy ñaõ bieán con ngöôøi voán meâ 

tín laïi caøng meâ tín hôn, voán tin coù 

LINH HOÀN laïi caøng tin coù LINH 

HOÀN nhieàu hôn. 

 Do söï vieäc naøy chuùng toâi bieát 

raát roõ caùc toân giaùo laø do con ngöôøi 

sinh ra, vì noù bò aûnh truyeàn thuyeát 

cuûa con ngöôøi veà LINH HOÀN. AÛnh 

höôûng truyeàn thuyeát cuûa con ngöôøi veà 

LINH HOÀN aên saâu vaøo taâm huyeát. 

Bieát roõ nhöõng ñieàu naøy neân caùc nhaø 
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toân giaùo môùi taïo döïng caûnh giôùi aûo 

töôûng Thieân ñaøng, Ñòa nguïc, nôi maø 

LINH HOÀN thöôøng truù nguï. Taïo döïng 

ra toân giaùo laø muïc ñích laøm choã döïa 

ñeå cho loøng tin veà LINH HOÀN vöõng 

chaéc hôn.  

Trong thôøi ñöùc Phaät coù luïc sö 

ngoaïi ñaïo ñaõ xaây döïng thaønh ba möôi 

ba coõi Trôøi maø moïi ngöôøi cöù theo 

truyeàn thuyeát aáy maø tin töôûng cho laø 

coù thaät neân vieäc meâ tín caøng ngaøy 

caøng phaùt trieån. Maõi cho ñeán khi ñöùc 

Phaät ra ñôøi, Ngaøi töï tu töï chöùng quaû 

neân khoâng bò aûnh höôûng giaùo phaùp 

cuûa ngoaïi ñaïo. Vì theá sau khi tu 

chöùng xong Ngaøi duøng trí tueä tam 

minh quan saùt vuõ truï khoâng thaáy coù 

moät theá giôùi sieâu hình naøo caû, neân 

Ngaøi tuyeân boá: “Ba möôi ba coõi 

Trôøi laø coõi töôûng tri chôù khoâng 

phaûi lieãu tri”. Lôøi tuyeân boá cuûa Ngaøi 

laøm chaán ñoäng caùc toân giaùo caû theá 

giôùi, vì caùc toân giaùo khoâng coù moät toân 

giaùo naøo maø khoâng xaây döïng coõi sieâu 

hình.  

Hieän giôø tuy raèng moïi ngöôøi 

vaãn tin coù LINH HOÀN nhöng khoâng 

ai daùm phuû nhaän lôøi ñöùc Phaät daïy laø 
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sai. Lôøi daïy cuûa ñöùc Phaät tuy nheï 

nhaøng nhöng ñaõ laøm ñaûo loän söï hieåu 

bieát cuûa loaøi ngöôøi. 

Döôùi ñaây laø moät baøi vieát ghi laïi 

söï tìm kieám haøi coát cuûa moät nöõ du 

kích trong thôøi kyø choáng giaëc Phaùp. 

Baøi vieát tìm haøi coát lieät só laø noùi leân 

nhöõng ñieàu maét thaáy, tai nghe maø 

chính nhöõng nhaø khoa hoïc ñaõ chöùng 

kieán treân böôùc ñöôøng tìm haøi coát cuûa 

nhöõng lieät só nhöng khoâng sao giaûi 

thích ñöôïc, qua nhöõng vieäc laøm cuûa 

caùc nhaø ngoaïi caûm.  

Khi chuùng ta chöa xaùc ñònh ñöôïc 

coù LINH HOÀN hay khoâng, thì chuùng 

ta caàn phaûi neâu leân caâu hoûi: “Phaûi 

chaêng con ngöôøi coù söï soáng sau khi 

cheát?” 

Moät caâu hoûi ñöôïc ñaët ra, neáu ai 

hieåu nhö theá naøo thì xin traû lôøi cho 

chuùng toâi bieát ñeå chuùng ta cuøng nhau 

xaây döïng moät neàn vaên hoùa ñaïo ñöùc 

Vieät Nam toát ñeïp hôn maø khoâng coøn 

bò aûnh höôûng cuûa neàn vaên hoùa meâ 

tín, laïc haäu cuûa ngöôøi Trung Quoác maø 

töø xöa hoï ñaõ truyeàn vaøo Ñaát nöôùc  

Vieät Nam chuùng ta. 
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Neáu coù söï soáng sau khi cheát, thì 

theá giôùi sieâu hình laø coù thaät. Nhöng 

coù thaät thì phaûi chöùng minh cuï theå roõ 

raøng chôù khoâng phaûi hieåu theo kieåu 

oâng baø chuùng ta ngaøy xöa, ai noùi sao 

laø tin nhö vaäy, thôøi ñaïi chuùng ta 

khoâng cho pheùp chuùng ta tin caøng tin 

böøa, tin khoâng caàn bieát coù hay khoâng, 

ñuùng hay sai maø phaûi tin baèng moät 

caùch chöùng minh cuï theå.  

Neáu voäi vaøng xaùc ñònh cho raèng 

nhöõng ñieàu caùc ngoaïi caûm ñaõ tuyeân 

boá laø coù LINH HOÀN ngöôøi cheát thaät  

söï, thì theo nhöõng ñieàu tuyeân boá ñoù 

khoâng ñuû tính caùch thieát thöïc cuûa 

khoa hoïc, bôûi khoa hoïc minh chöùng 

thì cuï theå, roõ raøng, khoâng mô hoà, 

tröøu töôïng, nhôø ñoù môùi thuyeát phuïc  

ñöôïc loøng tin cuûa moïi ngöôøi.  

Cho neân hieän giôø moïi ngöôøi duø 

tin coù LINH HOÀN nhöng vaãn chöa 

tin haún, söï hieåu bieát cuûa hoï coøn baùn 

tin baùn nghi vôùi caâu hoûi: “LINH HOÀN 

coù hay khoâng?”  

 Hieän töôïng cuûa nhöõng nhaø 

ngoaïi caûm hieän giôø coù raát nhieàu. Vaäy 

caùi gì hoaït ñoäng trong ngöôøi cuûa hoï 

ñaõ bieán hoï trôû thaønh nhöõng nhaø 
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ngoaïi caûm. Chuùng ta cuõng nhö hoï,ï taïi 

sao chuùng ta khoâng ngoaïi caûm nhö hoï 

ñöôïc?  

Hay phaûi chôø coù moät tai naïn naøo 

xaûy ra nhö: Choù daïi caén, xe ñuïng, 

beänh taät thaäp töû nhaát sinh hoaëc bò 

ñieän giaät maø caùc nhaø ngoaïi caûm ñaõ 

gaëp. Nhôø ñoù maø cô theå cuûa hoï ñaõ 

thay ñoåi khoâng coøn ôû traïng thaùi bình 

thöôøng nhö moïi ngöôøi. Do cô theå coù 

söï thay ñoåi neân môùi trôû thaønh nhaø 

ngoaïi caûm. 

Gaàn ñaây moät soá ngöôøi ñaõ trôû 

thaønh nhöõng nhaø ngoaïi caûm raát 

ñoâng, chuùng ta haõy ñoïc nhöõng caâu 

chuyeän THEÁ GIÔÙI TAÂM LINH cuûa 

Traàn Ngoïc Laân söu taàm vaø bieân soaïn 

thì roõ.  

Nhöõng hieän töôïng ngoaïi caûm 

phaûi chöùng minh cho ñöôïc roõ raøng, 

chôù khoâng theå tin LINH HOÀN ngöôøi 

cheát nhaäp vaøo thaân xaùc ngöôøi khaùc 

moät caùch böøa baõi, neáu chöùng minh 

khoâng ñöôïc maø voäi cho raèng coù LINH 

HOÀN thì ñoù cuõng laø söï meâ tín, muø 

quaùng maø töø xöa ñeán nay ai cuõng 

hieåu nhö vaäy.  
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Trong thôøi ñaïi vaên minh khoa 

hoïc khoâng cho pheùp chuùng ta tin moät 

caùch böøa baõi thieáu chính xaùc, khoâng 

cuï theå, roõ raøng. Neáu chuùng ta voäi tin 

nhö vaäy chöùng toû chuùng ta chöa trang 

bò kieán thöùc khoa hoïc ñaày ñuû neân coøn 

nhaãm theo loái moøn cuûa oâng baø chuùng 

ta ngaøy xöa.  

Muoán chöùng minh laøm roõ ñieàu 

naøy, vaäy chuùng ta haõy cuøng nhau ñoïc 

baøi toùm löôïc: "TÌM HAØI COÁT LIEÄT 

SÓ, MOÄT HAØNH TRÌNH ÑAÀY BÍ 

AÅN". cuûa giaùo sö Traàn Phöông. 

Baøi naøy noùi veà nhöõng hieän töôïng 

sieâu hình hieän ñang xaûy ra chung 

quanh caùc nhaø ngoaïi caûm ñang thöïc 

hieän vaø chính Nhaø nöôùc cuõng ñaõ chaáp 

nhaän cho pheùp thaønh laäp moät cô 

quan nghieân cöùu Tìm Naêng veà con 

ngöôøi maø töø xöa ñeán nay khoâng ai lyù 

giaûi ñöôïc. 

Khi lyù trí khoâng lyù giaûi ñöôïc thì 

lyù trí khoâng ñöùng vöõng. Khoâng ñöùng 

vöõng thì taâm sinh lyù seõ höôùng veà theá 

giôùi sieâu hình. Taâm sinh lyù höôùng veà 

theá giôùi sieâu hình töùc laø taâm höôùng 

veà töôûng thöùc. Caùc nhaø ngoaïi caûm laø 

nhöõng ngöôøi lyù trí khoâng coøn ñöùng 
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vöõng treân taâm lyù neân töôûng thöùc cuûa 

hoï hoaït ñoäng, töø ñoù hoï khoâng coøn laøm 

chuû thaân taâm mình khi töôûng thöùc 

hoaït ñoäng. Vì theá hoï khoâng coøn laø 

con ngöôøi bình thöôøng. Hoï vöøa noùi 

chuyeän vôùi chuùng ta raát töï nhieân, 

bình thöôøng nhöng chæ caàn rung tay 

chaân hoaëc thaân giao ñoäng thì ngay ñoù 

laø töôûng thöùc cuûa hoï hoaït ñoäng lieàn 

hoaëc khi chuû nhaø muoán caàu hoàn ngöôøi 

cheát thì mieäng hoï chæ caàn laâm raâm 

khaán vaùi teân tuoåi ngöôøi cheát laø ngay 

ñoù töôûng thöùc cuûa hoï cuõng hoaït ñoäng 

lieàn. Luùc baáy giôø hoï noùi hay laøm ñeàu 

theo töôûng thöùc cuûa hoï maø moïi ngöôøi 

beân ngoaøi khoâng bieát neân goïi laø 

LINH HOÀN ngöôøi cheát nhaäp. Nhöõng 

hieän töôïng töôûng thöùc giao caûm caùc 

töø tröôøng hình aûnh vaø aâm thanh cuûa 

ngöôøi cheát coøn löu laïi trong khoâng 

gian, maø moïi ngöôøi khoâng hieåu söï 

vieäc naøy, neân ñaõ hieåu laàm tin laø coù 

theá giôùi sieâu hình thaät.  

Töôûng thöùc hoaït ñoäng döôùi nhieàu 

daïng: 

1- Nguû chieâm bao 

2- Mí maét giöït 

3- Tim hoài hoäp 
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4- Leân ñoàng 

5- Nhaäp xaùc 

6- Saéc töôûng 

7- Thinh töôûng 

8- Höông töôûng 

9- Vò töôûng 

10-  Giao caûm töôûng 

Töôûng cuûa nhöõng nhaø ngoaïi 

caûm hoaït ñoäng döôùi hai daïng nhaäp 

xaùc vaø giao caûm. Nhöng nhöõng ngöôøi 

khoâng bieát cho ñoù laø taâm linh, cho ñoù 

laø LINH HOÀN ngöôøi cheát nhaäp. 

Toùm laïi caâu chuyeän "TÌM HAØI 

COÁT LIEÄT SÓ, MOÄT HAØNH TRÌNH 

ÑAÀY BÍ AÅN" ñaõ khieán cho moïi ngöôøi 

ñang phaân vaân giöõa khoa hoïc vaø taâm 

linh, vì khoa hoïc khoâng xaùc ñònh 

ñöôïc LINH HOÀN coù hay khoâng.  

Hieän giôø caâu chuyeän caùc nhaø 

ngoaïi caûm tìm haøi soát lieät só ñaõ laøm 

cho moïi ngöôøi cuõng nhö moät soá caùc 

nhaø khoa hoïc phaûi cam ñaønh chaáp 

nhaän coù LINH HOÀN. 

Taïi sao ngöôøi ta khoâng saùng 

suoát duøng lyù trí cuûa mình ñeå xaùc 

minh nhöõng ñieàu coøn nghi vaán maø cöù 
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voäi nghe ñaâu laø tin ñoù, tin moät caùch 

muø quaùng, khoâng chòu tö duy suy 

nghó trong thaân con ngöôøi coù bao 

nhieâu thöùc?  

Moãi thöùc laøm moät phaän söï gì? 

 Nhöõng ngöôøi coù trình ñoä kieán 

thöùc hoïc vaán cao maø khoâng hieåu 

trong thaân con ngöôøi coù bao nhieâu 

thöùc ñang hoaït ñoäng thì ñoù laø trình 

ñoä kieán thöùc cuûa quyù vò coøn keùm coûi, 

caàn phaûi ñöôïc hoïc taäp nhieàu hôn nöõa, 

caàn phaûi nghieân cöùu vaø tham khaûo 

nhöõng kinh saùch nhieàu hôn nöõa. 

Sao caùc oâng khoâng saùng suoát töï 

ñaët ra caâu hoûi. Taïi sao con ngöôøi  khi 

nguû laïi chieâm bao?  

Vaäy caùi bieát trong chieâm bao laø 

caùi THÖÙC naøo trong thaân cuûa con 

ngöôøi. Taïi sao khi THÖÙC thì khoâng 

chieâm bao maø khi nguû thì môùi coù 

chieâm bao? Nhö vaäy THÖÙC naøo trong 

chieâm bao vaø caùi THÖÙC naøo khoâng 

chieâm bao?  

Haèng ngaøy chuùng ta soáng vôùi yù 

thöùc. Vaäy yù thöùc coù chieâm bao ñöôïc 

khoâng? 
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YÙ thöùc khoâng bao giôø coù chieâm 

bao, vì yù thöùc hoaït ñoäâng thì chuùng ta 

khoâng bao giôø nguû ñöôïc. Chuùng ta 

haõy nöông theo nhöõng caâu hoûi sau 

ñaây ñeå tìm hieåu bao nhieâu THÖÙC 

trong thaân cuûa moät con ngöôøi. 

Taïi sao coù khi nguû laïi bò chieâm 

bao? Nhöng coù khi nguû laïi khoâng bò 

chieâm bao? 

 Vaäy caùi thöùc naøo hoaït ñoäng 

trong  giaác chieâm bao vaø caùi thöùc naøo 

hoaït ñoäng khoâng chieâm bao? 

Ban ngaøy con ngöôøi hoaït ñoäng 

laøm vieäc naøy, vieäc khaùc vì cuoäc soáng,  

ñoù laø yù thöùc, caùi thöùc naøy khoâng bao 

giôø coù chieâm bao, nhöng ban ñeâm khi 

ñi nguû laïi bò chieâm bao. Vaäy chieâm 

bao coù phaûi laø LINH HOÀN cuûa chuùng 

ta xuaát ra hoaït ñoäng khoâng? 

Khi ñaët ra caâu hoûi nhö vaäy thì 

chuùng ta thaáy raát roõ trong thaân 

chuùng ta coù nhieàu caùi thöùc, chôù khoâng 

phaûi chæ coù moät caùi thöùc. Phaàn ñoâng 

chuùng ta laàm töôûng chieâm bao laø do 

khi chuùng ta nguû neân LINH HOÀN 

xuaát ra ñi gaëp caùc LINH HOÀN cuûa 

nhöõng ngöôøi khaùc. 
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Nhöng trong chieâm bao gaëp 

nhöõng linh hoàn cuûa nhöõng ngöôøi khaùc 

thì luùc baáy giôø nhöõng ngöôøi khaùc 

cuõng ñang nguû chieâm bao nhö chuùng 

ta vaø LINH HOÀN cuûa hoï cuõng xuaát ra 

gaëp LINH HOÀN chuùng ta. Vaø khi 

tænh giaác chieâm bao chuùng ta ñeán gaëp 

hoï vaø hoûi ra thì hoï nguû khoâng coù 

chieâm bao vaø cuõng khoâng gaëp LINH 

HOÀN chuùng ta. Nhö vaäy trong giaác 

nguû coù chieâm bao khoâng phaûi laø 

nhöõng LINH HOÀN ngöôøi khaùc gaëp 

chuùng ta maø do töôûng thöùc cuûa chuùng 

ta taïo ra hình aûnh cuûa hoï. Do söï suy 

tö naøy chuùng ta xaùc ñònh con ngöôøi 

khoâng coù LINH HOÀN. LINH HOÀN laø 

moät söï töôûng töôïng cuûa ngöôøi xöa ñaët 

ra vaø truyeàn laïi, chôù thaät söï ñaïo Phaät 

ñaõ xaùc ñònh con ngöôøi KHOÂNG COÙ 

LINH HOÀN. Bôûi vaäy trong con ngöôøi 

coù nhieàu caùi thöùc ñöôïc chia ra laøm 

hai phaàn: 

I- Phaàn thöù nhaát: haèng ngaøy 

chuùng ta ñang chung ñuïng vaø giao 

tieáp vôùi moïi ngöôøi baèng saùu caùi thöùc:  

1- Caùi thöùc cuûa maét goïi laø 

NHAÕN THÖÙC 
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2- Caùi thöùc cuûa tai goïi laø NHÓ 

THÖÙC 

3- Caùi thöùc cuûa muõi goïi laø TYÛ 

THÖÙC 

4- Caùi thöùc cuûa mieäng goïi laø 

THIEÄT THÖÙC 

5- Caùi thöùc cuûa thaân goïi laø 

THAÂN THÖÙC 

6- Caùi thöùc cuûa yù goïi laø YÙ 

THÖÙC 

 Saùu caùi thöùc naøy thöôøng laøm 

vieäc trong cuoäc soáng haèng ngaøy cuûa 

chuùng ta neân noù taïo ra bieát bao nhieâu 

ñieàu thieän vaø cuõng bieát bao nhieâu 

ñieàu aùc. Do töø haønh ñoäng thaân, 

mieäng, yù cuûa chuùng ta taïo ra nhöõng 

ñieàu thieän vaø cuõng taïo ra nhöõng ñieàu 

aùc, neân haèng ngaøy chuùng ta thöôøng 

thoï chòu quaû khoå vui töø ñôøi naøy sang 

ñôøi khaùc vaø maõi maõi muoân ñôøi, muoân 

kieáp. 

 II- Phaàn thöù hai: laø caùi bieát 

laøm vieäc trong giaác nguû khi nguû 

chieâm bao, caùi bieát aáy laø töôûng thöùc 

neân khi giöït mình thöùc daäy thì chæ 

coøn laø nhöõng hình boùng aûo töôûng maø 

thoâi. 
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Qua söï tö duy suy xeùt naøy 

chuùng ta töï ñaët caâu hoûi: Coù phaûi 

chaêng linh hoàn hoaït ñoäng trong giaác 

chieâm bao? 

Khoâng ñaâu quyù vò aï! Quyù vò ñaõ 

laàm, trong thaân chuùng ta goàm coù ba 

caùi bieát: 

1- Caùi bieát thöù nhaát laø caùi bieát 

cuûa saùu thöùc: maét, tai, muõi, mieäng, 

thaân, yù. 

2- Caùi bieát thöù hai laø caùi bieát 

cuûa töôûng thöùc trong khi naèêm moäng. 

3- Caùi bieát thöù ba laø caùi bieát 

cuûa ngöôøi tu chöùng ñaïo thöôøng goïi laø 

TAM MINH. 

Ba caùi bieát naøy ñang xöû duïng 

caùc caûm thoï vaø caùc haønh ñoäng trong 

thaân taâm cuûa chuùng ta. Nhö vaäy 

trong thaân chuùng ta coù naêm phaàn 

hôïp chung nhau ñeå laøm vieäc maø moïi 

ngöôøi goïi laø CÔ THEÅ con ngöôøi.  

Cho neân CÔ THEÅ con ngöôøi 

goàm coù naêm phaàn: 

1- Saéc uaån. 

2- Thoï uaånï. 

3- Töôûng uaån. 
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4- Haønh uaån. 

5- Thöùc uaån. 

 Trong thaân naøy coù naêm uaån 

chæ caàn döøng moät uaån khoâng laøm vieäc 

thì CÔ THEÅ baát ñoäng. Bôûi CÔ THEÅ 

con ngöôøi nhö moät boä maùy coù naêm 

baùnh xe ñang hoaït ñoäng, neáu coù moät 

baùnh xe naøo ngöng thì toaøn boä caùc 

baùnh xe khaùc ñeàu bò ngöng. 

Tuy nhieân chuùng ta ñang nguû 

khoâng phaûi cô theå chuùng ta ngöng 

hoaït ñoäng maø noù ñang hoaït ñoäng 

trong söï im laëng baát ñoäng nghæ ngôi 

cuûa noù. 

Chuùng toâi xin nhaéc laïi naêm boä 

phaän treân thaân goàm coù: 

1- Saéc uaån (toaøn khoái cuûa 

thaân). 

2- Thoï uaån (nhöõng caûm thoï cuûa 

saùu caên (thaân)  vaø töôûng). 

3- Töôûng uaån (caùi thöùc trong 

giaác chieâm bao, caùi bieát cuûa caùc nhaø 

ngoaïi caûm, maø ngöôøi ñôøi khoâng bieát 

goïi laø linh hoàn hay coøn goïi laø taâm 

linh). 



https://thuviensach.vn

LINH HOÀN KHOÂNG COÙ 

- 59 - 

4- Haønh uaån (nhöõng söï hoaït 

ñoäng cuûa saùu caên vaø töôûng thöùc). 

5- Thöùc uaån laø caùi bieát cuûa 

ngöôøi tu chöùng ñaïo. 

Trong thaân cuûa moät ngöôøi thì 

coù ñuû naêm uaån naøy. Nhöng theo Phaät 

giaùo moät ngöôøi cheát thì naêm uaån naøy 

khoâng coøn moät uaån naøo caû, vì theá töø 

xöa ñeán naøy ngöôøi ta cöù laàm töôûng 

ngöôøi cheát coøn coù LINH HOÀN soáng 

maõi. Vaäy LINH HOÀN ôû chaát lieäu naøo 

ñaây? Caâu hoûi naøy khoù coù ai traû lôøi 

ñöôïc, maø ñaõ khoâng traû lôøi ñöôïc thì 

ñöøng tin coù LINH HOÀN laø thaät söï maø 

haõy tin theo lôøi Phaät daïy: “CON 

NGÖÔØI KHOÂNG COÙ LINH HOÀN, 

KHI CHEÁT THÌ TÖÙ ÑAÏI TRAÛ VEÀ 

CHO TÖÙ ÑAÏI”. Thaân TÖÙ ÑAÏI töùc laø 

thaân do ñaát, nöôùc, gioù löûa hôïp laïi 

thaønh. Khi ngöôøi cheát thì ñaát traû veà 

cho ñaát; nöôùc traû veà cho nöôùc; gioù traû 

veà cho gioù vaø löûa traû veà cho löûa. Nhö 

vaäy con ngöôøi cheát laø heát. Phaûi khoâng 

quyù vò? 

 Khoâng ñaâu quyù vò aï! Cheát chöa 

haún ñaõ heát. Moät ngöôøi coøn soáng ñaõ 

taïo bieát bao nhieâu nghieäp, moãi 

nghieäp sinh ra lieàn tieáp tuïc taùi sinh 
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luaân hoài thaønh ngöôøi hoaëc laø caùc loaøi 

vaät khaùc. Moät con ngöôøi taïo bieát bao 

nhieâu nghieäp thì sinh bao nhieâu loaøi 

vaät vaø con ngöôøi ñeå maø höôûng phöôùc 

baùo hay laø ñeå traû quaû khoå ñau. 

Do luaät nhaân quaû nhö vaäy neân 

khi con ngöôøi soáng treân haønh tinh 

naøy ñaõ taïo ra voâ soá nghieäp. Køhi taïo 

ra nghieäp thì moãi nghieäp lieàn luaân 

hoài vaø taùi sinh ngay töùc khaéc chôù 

khoâng phaûi chôø ngöôøi taïo nghieäp cheát 

roài môùi taùi sinh. Bôûi vaäy luùc con 

ngöôøi coøn soáng khi taïo ra nghieäp gieát 

haïi vaø aên thòt chuùng sinh thì nghieäp 

ñoù lieàn taùi sinh laøm nhöõng loaøi vaät 

nhö heo boø gaø vòt, caù toâm v.v….bò 

ngöôøi ñoù gieát. 

Bieát roõ do nghieäp taùi sinh luaân 

hoài neân Phaät giaùo ñaõ xaùc ñònh con 

ngöôøi khoâng coù LINH HOÀN ñi taùi 

sinh maø do NGHIEÄP ÑI TAÙI SINH  

LUAÂN HOÀI . 
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NÔI XUAÁT PHAÙT 

THEÁ GIÔÙI 

SIEÂU HÌNH 

 

 

 

Sau khi ñoïc baøi vieát "TÌM HAØI 

COÁT LIEÄT SÓ, MOÄT HAØNH TRÌNH 

ÑAÀY BÍ AÅN", trong baøi vieát naøy ñoaïn 

cuoái, chuùng toâi thaáy coù ñöa ra nhieàu 

caâu hoûi ñeå gôïi yù giuùp cho Trung Taâm 

Nghieân Cöùu Tieàm Naêng Cuûa Con 

Ngöôøi qua töïa ñeà "KHAÙM PHAÙ SÖÏ BÍ 

AÅN". 

Theo nhaän xeùt cuûa chuùng toâi 

nhöõng hieän töôïng ñaõ xaûy ra trong caùc 

chuyeán ñi tìm haøi coát cuûa caùc nhaø 

ngoaïi caûm thì Trung Taâm Nghieân 

Cöùu Tìm Naêng vaø taäp trung taát caû caùc 

nhaø khoa hoïc treân theá giôùi cuõng 

khoâng giaûi thích ñöôïc, tröø ra söï tieán 

boä cuûa khoa hoïc ñaõ taïo ra ñöôïc moät 
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boä oùc ñieän töû nhö boä oùc cuûa con ngöôøi 

thì môùi xaùc ñònh ñöôïc theá giôùi sieâu 

hình coù hay khoâng. Vaø nhöõng hieän 

töôïng con ngöôøi coù khaû naêng thaáy vaø 

noùi chuyeän vôùi ma cuõng nhö laøm 

thoâng dòch laïi cho chuùng ta bieát. 

Ñoïc qua nhöõng caâu hoûi trong baøi 

naøy chuùng toâi thaáy ñaây laø nhöõng caâu 

hoûi cuûa moïi ngöôøi, chöù khoâng rieâng gì 

cuûa ai caû. Nhöõng caâu hoûi naøy chæ laø 

ñaïi dieän cho giôùi trí thöùc ñang bò 

nhöõng hieän töôïng kyø laï, daøy voø taâm 

tö maø khoâng theå giaûi ñaùp ñöôïc. 

Vôùi moät soá ngoân ngöõ hieän coù, 

khoù maø giaûi thích cho quyù vò hieåu 

bieát moät caùch raønh reõ veà nhöõng hieän 

töôïng naøy, nhöng chuùng toâi seõ coá 

gaéng. Tin hay khoâng tin ñoù laø quyeàn 

cuûa quyù vò. Chuùng toâi öôùc raèng phaûi 

chi coù ñöôïc nhieàu ngöôøi hieåu bieát nhö 

chuùng toâi, thì chaéc chaén quyù vò seõ deã 

daøng tin hôn, vì coù nhieàu ngöôøi hieåu 

nhö thaät laø moät nieàm tin cuûa quyù vò 

môùi ñuû tín löïc.  

Tröôùc khi nghe chuùng toâi trình 

baøy nhöõng hieän töôïng naøy, chuùng toâi 

xin coù nhöõng lôøi khuyeân caùc baïn: 

“Trong cuoäc soáng cuûa con ngöôøi ñieàu 
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quan troïng vaø caàn nhaát laø ñaïo ñöùc, 

caùi gì phi ñaïo ñöùc laø chuùng ta khoâng 

chaáp nhaän. Chuùng ta ai cuõng bieát neáu 

theá giôùi sieâu hình coù thaät thì noù taùc 

ñoäng vaøo cuoäc soáng cuûa loaøi ngöôøi thì 

hoaøn toaøn khoâng coøn ñaïo ñöùc. Ñaïo 

ñöùc sao ñöôïc khi con chaùu gieát ngöôøi, 

cöôùp cuûa maø linh hoàn cha meï thöông 

con caùi thì phaûi phoø hoä noù troán khoûi 

tuø toäi. Cho neân coù linh hoàn laø moät tai 

hoïa raát lôùn cho loaøi ngöôøi, theá gian 

naøy phaùp luaät cuûa Nhaø nöôùc ñaët ra 

coøn coù yù nghóa gì. Phaûi khoâng thöa 

quyù vò? 

 Ví nhö con chaùu cuûa chuùng ta 

laøm nhöõng ñieàu toäi loãi, phaïm phaùp 

luaät, bò tuø toäi veà toäi troäm caép, cöôùp 

cuûa, gieát ngöôøi thì linh hoàn oâng baø 

cha meï nghó sao? Coù giuùp cho con caùi 

cuûa mình thoaùt khoûi caûnh tuø toäi hay 

khoâng? Hay ñeå cho noù ôû tuø? 

 Hoaëc khi con caùi gaëp tai naïn, 

beänh taät v.v... Luùc baáy giôø linh hoàn 

oâng baø cha meï thaáy con chaùu cuûa 

mình nhö vaäy, vì thöông con chaùu 

neân phaûi phuø hoä cho chuùng thoaùt 

khoûi nhöõng tai naïn, tai öông, hoïa khoå 

ñau v.v... Nhöõng haønh ñoäng giuùp ñôõ 
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con caùi cuûa mình nhö vaäy thì ñoù laø 

moät vieäc laøm phi ñaïo ñöùc nhaân baûn - 

nhaân quaû thöù nhaát. 

Neáu nhöõng linh hoàn naøy coù thuø 

oaùn vôùi ai thì khieán cho nhöõng ngöôøi 

thuø oaùn vôùi mình bò beänh ñau, hoaëc 

gaëp tai naïn naøy, tai naïn khaùc. Vaø 

vieäc laøm nhö vaäy ñoù laø moät vieäc laøm 

phi ñaïo ñöùc thöù hai.  

Coøn neáu theá giôùi linh hoàn ngöôøi 

cheát maø khoâng taùc duïng lôïi ích cho 

cuoäc soáng cuûa con ngöôøi thì theá giôùi 

linh hoàn coù ñeå laøm gì? Hay ñeå laøm 

hao toán tieàn cuûa cuûa loaøi ngöôøi coøn 

soáng, trong khi nhöõng linh hoàn naøy 

khoâng laøm ra vaät chaát, maø ñoøi hoûi 

vaät chaát theá gian nhö caâu chuyeän tìm 

haøi coát maø linh hoàn ñoøi phaûi traø 

nöôùc, thuoác Caùp Taêng, giaáy tieàn vaøng 

maõ, quaàn aùo, nhaø cöûa, kho ñuïng, xe 

coä, tivi, tuû laïnh v.v... maø nhaø ngoaïi 

caûm thoâng dòch laïi Ñoù coù phaûi theá 

giôùi linh hoàn laø moät theá giôùi phi ñaïo 

ñöùc khoâng? Khoâng laøm lôïi ích cho con 

ngöôøi maø ñoøi höôûng thu.ï 

Thöa quyù vò, chuùng toâi ñaõ nhôø 

söùc Töù Thaùnh Ñònh cuûa Phaät giaùo maø 

bieát ñöôïc nhöõng hieän töôïng phi 
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khoâng gian vaø thôøi gian naøy xaûy ra 

chung quanh cuoäc soáng cuûa con ngöôøi 

baèng nhöõng naêng löïc naøo cuûa con 

ngöôøi löu xuaát laøm neân nhöõng hieän 

töôïng kyø laï naøy? 

Sau khi ñoïc xong baøi “Tìm Haøi 

Coát Lieät Só”. Caùi caûm töôûng ñaàu tieân 

cuûa chuùng toâi laø xuùc caûm, thöông ñau 

cho nhöõng ngöôøi anh, ngöôøi chò, 

ngöôøi em trai vaø ngöôøi em gaùi cuûa 

chuùng toâi, khaép nôi treân ñaát nöôùc 

Vieät Nam, chieán ñaáu cho queâ höông 

naøy, ñaõ vì toå quoác chòu bieát bao nhieâu 

cöïc hình, cay ñaéng roài hy sinh maïng 

soáng cuûa mình cho daân, cho nöôùc, cho 

Ñaûng. Ñeå ngaøy nay chuùng ta, nhöõng 

ngöôøi coøn soáng, thoï höôûng söï ñoäc laäp, 

töï do, bình ñaúng vaø haõnh dieän vôùi 

moïi ngöôøi khaép naêm chaâu. 

Moät ñaát nöôùc bò noâ leä ngoaïi 

xaâm, thì daân nöôùc ñoù phaûi chòu khoå 

bieát döôøng naøo! Vì nhaân quyeàn khoâng 

coù. Neáu ñöùng leân choáng giaëc ngoaïi 

xaâm thì xöông maùu phaûi toâ thaém ñoû 

maûnh ñaát naøy. 

Chuùng toâi cuõng coù ngöôøi em trai 

ñaõ hy sinh trong traän Ñoàng Khôûi Tua 

Hai Taây Ninh, xaùc em toâi ñöôïc choân 
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vuøi nôi bìa röøng. Chieán tranh chaám 

döùt thì nôi ñoù ñaõ trôû thaønh nôi daân 

cö truø phuù, vì theá chuùng toâi khoâng 

theå tìm haøi coát em toâi ñöôïc. Vaø toâi 

thieát nghó, xöông thòt cuûa em toâi duø 

choân vuøi baát cöù nôi ñaâu treân maûnh 

ñaát queâ höông naøy, thì noù cuõng xöùng 

ñaùng laø moät coâng daân Vieät Nam yeâu 

nöôùc, yeâu queâ höông, yeâu toå quoác vaø 

thöông yeâu daân toäc cuûa noù. 

Coù nhieàu ngöôøi ñi tìm haøi coát 

cuûa nhöõng ngöôøi con, ngöôøi anh, 

ngöôøi chò, ngöôøi em cuûa mình. Hoï 

thöông khoùc cho nhöõng ngöôøi thaân 

cuûa mình phaûi chòu ñöïng nhöõng cöïc 

hình khoå ñau nhaát ñôøi. Trong luùc 

chieán tranh coù nhöõng con ngöôøi hung 

aùc hôn loaøi aùc thuù, hoï khoâng coøn laø 

baûn chaát con ngöôøi, neân duøng moïi cöïc 

hình tra taán ngöôøi khaùc cheát ñi soáng 

laïi quaèn quaïi treân tieáng reân la ñau 

thöông Hoâm nay moïi ngöôøi ñaõ tìm 

ñöôïc haøi coát ngöôøi thaân cuûa mình, 

coøn rieâng meï toâi cho ñeán khi cheát maø 

chaúng bieát haøi coát cuûa em toâi ñaâu, 

nhöng duø sao Toå quoác ñaõ ghi coâng vaø 

teân hoï em toâi trong ñaøi lieät só ôû Tua 

Hai Taây Ninh. 
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Coøn chuùng toâi thì sao? Caùc anh, 

caùc chò vaø caùc em gaùi cuûa chuùng toâi 

ñaõ hy sinh thaân mình cho toå quoác, 

cho daân toäc, cho queâ höông xöù sôû naøy. 

Hoâm nay coù ngöôøi tìm ñöôïc haøi coát 

ñem veà nghóa trang lieät só, nhöng coù 

ngöôøi chöa tìm ñöôïc coøn naèm raûi raùc 

khaép nôi treân maûnh ñaát queâ höông 

naøy. 

Thaân caùt buïi traû veà cho caùt buïi,  

mieãn thaân xaùc anh chò em vuøi treân 

maõnh ñaát queâ höông naøy cuõng laø 

haõnh dieän xöùng ñaùng nhö lôøi Baùc Hoà 

daïy: “Vua Huøng döïng nöôùc baùc chaùu 

chuùng ta coù coâng giöõ nöôùc”. Coøn linh 

hoàn thì sao, coù hay laø khoâng chuùng ta 

seõ xaùc ñònh phaàn sau. 

Chuùng toâi möôïn baøi "TÌM HAØI 

COÁT LIEÄT SÓ, MOÄT HAØNH TRÌNH 

ÑAÀY BÍ AÅN" ñeå phaân tích traû lôøi veà 

theá giôùi linh hoàn. Vì vaäy chuùng toâi 

cho in caû baøi naøy vaøo taäp Ñöôøng Veà 

Xöù Phaät. Vì baøi naøy noùi leân ñöôïc yù 

nghóa kieân cöôøng, baát khuaát cuûa moät 

daân toäc Vieät Nam anh huøng. 

Sau khi nhöõng nhaø ngoaïi caûm 

tìm haøi coát lieät só ñaõ laøm soáng laïi caùi 

theá giôùi sieâu hình. Vì theá moät soá 
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ngöôøi khoâng coøn ñöùng vöõng treân vò 

trí khoa hoïc nöõa maø ñaõ bò ñaûo loän tö 

töôûng. Roài ñaây ai cuõng nghó: sau khi 

cheát coøn coù söï soáng, thì teä naïn meâ tín 

dò ñoan laïi seõ gia taêng leân nhieàu hôn 

nöõa, do ñoù ñaïo ñöùc laïi xuoáng doác.  

Trong baøi "TÌM HAØI COÁT LIEÄT 

SÓ, MOÄT HAØNH TRÌNH ÑAÀY BÍ AÅN"  

neâu leân nhöõng caâu hoûi ñeå mong caàu 

nhöõng ai coù theå giaûi ñaùp cho moïi 

ngöôøi hieåu nhöõng ñieàu maét thaáy tai 

nghe maø khoâng theå giaûi thích ñöôïc. 

Nhöõng caâu hoûi aáy ñöôïc laáy teân: 

"KHAÙM PHAÙ SÖÏ BÍ AÅN". Coù nghóa laø 

ai traû lôøi ñöôïc nhöõng caâu hoûi naøy laø 

khaùm phaù ra söï bí aån cuûa theá giôùi 

sieâu hình. 

Ñoïc baøi naøy chuùng toâi caûm thaáy 

voâ tình ngöôøi ñaët ra caâu hoûi naøy ñaõ 

laøm soáng laïi theá giôùi sieâu hình maø töø 

laâu caùc nhaø khoa hoïc khoâng chaáp 

nhaän thöôøng tìm moïi caùch ñeå chöùng 

minh cho moïi ngöôøi bieát theá giôùi sieâu 

hình khoâng coù, nhöng khaû naêng cuûa 

khoa hoïc coøn phaûi tieán xa hôn nöõa vaø 

tieán xa hôn nöõa thì môùi coù mong 

khaùm phaù ra nhöõng söï bí aån naøy.  
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Coøn hieän giôø thì sao? Thì cöù maëc 

tình cho moïi ngöôøi meâ tín, dò ñoan. 

Do keõ hôû naøy maø moät soá toân giaùo, 

moät soá ngöôøi lôïi duïng khoa hoïc chöa 

giaûi thích ñöôïc theá giôùi sieâu hình neân 

hoï bòa ra nhieàu ñieàu meâ tín, dò ñoan 

ñeå laøm tieàn thieân haï maø khoâng phaùp 

luaät naøo baét toäi hoï ñöôïc. 

Ñöùng tröôùc nhöõng söï löøa ñaûo 

löôøng gaït ngöôøi baát chaùnh cuûa kinh 

saùch phaùt trieån, cuûa caùc thaày phuø 

thuûy, cuûa ñoàng, boùng, coát v.v… Hoï töï 

xöng laø Phaät, Thaùnh, Tieân, Thaàn, baø 

Chuùa Tieân, Chuùa Xöù, quyû vöông, ma 

quaùi, coâ, caäu v.v...  

Baøi vieát tìm baøi "TÌM HAØI COÁT 

LIEÄT SÓ, MOÄT HAØNH TRÌNH ÑAÀY 

BÍ AÅN" laø moät caùi côù ñeå cho nhöõng 

ngöôøi voâ ñaïo ñöùc thöøa "nöôùc ñuïc thaû 

caâu" maø phaùt trieån giaùo phaùp meâ tín, 

thì ñaïo ñöùc nhaân baûn - nhaân quaû laøm 

ngöôøi seõ maát daàn vaø loaøi ngöôøi khoâng 

coøn laø ngöôøi nöõa maø laø aùc thuù, aùc quyû. 

Hieåu ñöôïc ñieàu naøy chuùng toâi 

khoâng theå laøm ngô. Vì ích lôïi cho moïi 

ngöôøi vaø vì neàn ñaïo ñöùc cuûa con ngöôøi 

treân haønh tinh naøy, vì theá chuùng toâi 

xin maïo muoäi traû lôøi nhöõng caâu hoûi 
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trong baøi baøi "TÌM HAØI COÁT LIEÄT 

SÓ, MOÄT HAØNH TRÌNH ÑAÀY BÍ AÅN" 

khoâng phaûi ñeå khaùm phaù nhöõng ñieàu 

bí aån maø chæ neâu leân moät söï thaät 

“Theá giôùi linh hoàn khoâng coù” ñeå 

ñem laïi söï lôïi ích cho moïi ngöôøi, 

khoâng coøn bò ngöôøi khaùc lôïi duïng söï 

chöa hieåu cuûa mình maø laøm nhöõng 

ñieàu löøa gaït baát chaùnh.   
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   LINH HOÀN LAØ DO  

              TÖÔÛNG TRI 

  CUÛA CON NGÖÔØI  

 
 

 

Chuùng toâi xin traû lôøi caâu hoûi 

thöù nhaát trong baøi baøi "TÌM HAØI 

COÁT LIEÄT SÓ, MOÄT HAØNH TRÌNH 

ÑAÀY BÍ AÅN".   

1/ Caâu hoûi ñaõ xaùc ñònh: «Toâi caên 

cöù ñeå tin raèng ñaõ gaëp linh hoàn em 

toâi, anh toâi vaø chò toâi, caû linh hoàn caùc 

cuï laø ngöôøi chöùng kieán vaø choân caát  

em toâi. Nhaø ngoaïi caûm ñaõ nhaän daïng 

ñöôïc linh hoàn, thaäm chí coøn nhaän 

dieän ñöôïc linh hoàn qua taám aûnh, ñaõ 

ñöôïc nghe tieáng noùi cuûa linh hoàn. 

Nhö vaäy linh hoàn phaûi toàn taïi döôùi 
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moät daïng vaät chaát naøo ñoù, coù hình 

thuø, coù khaû naêng phaùt ra tieáng noùi. 

Ñaõ laø moät daïng vaät chaát thì vaät lyù 

hoïc, hoùa hoïc, y hoïc, sinh hoïc, vôùi 

nhöõng phöông tieän quang hoïc vaø ñieän 

töû tinh vi, haún seõ coù ngaøy tìm ra. Caùc 

nhaø khoa hoïc Vieät Nam coù theå ñoùng 

goùp gì theo höôùng ñoù?" 

Caâu hoûi naøy raát khoù cho caùc nhaø 

khoa hoïc traû lôøi, vì linh hoàn khoâng coù 

döôùi daïng vaät chaát lyù hoïc, hoùa hoïc, y 

hoïc, sinh hoïc, quang hoïc, ñieän töû tinh 

vi.  

Caùch ñaây 2545 naêm coù moät 

ngöôøi ñaõ xaùc ñònh raèng: “KHOÂNG COÙ 

THEÁ GIÔÙI SIEÂU HÌNH”, ngöôøi xaùc 

ñònh ñieàu ñoù khoâng ai xa laï maø chính 

ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni, khi Ngaøi 

tu chöùng ñaïo xong ñaõ doõng daït tuyeân 

boá: “Ba möôi ba coõi Trôøi laø töôûng 

tri chöù khoâng phaûi lieãu tri” coù 

nghóa laø theá giôùi sieâu hình khoâng coù, 

chæ laø töôûng cuûa con ngöôøi taïo ra. Cho 

neân khoâng coù ñôøi soáng sau khi cheát. 

Vì theá, Ngaøi cho bieát cô theå cuûa con 

ngöôøi coù naêm phaàn: 

1/ Phaàn thöù nhaát laø SAÉC UAÅN. 
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2/ Phaàn thöù hai laø THOÏ UAÅN. 

3/ Phaàn thöù ba laø TÖÔÛNG UAÅN. 

4/ Phaàn thöù tö laø HAØNH UAÅN. 

5/ Phaàn thöù 5 laø THÖÙC UAÅN. 

Moät ngöôøi cheát thì naêm uaån naøy 

ñeàu tan raõ hoaïi dieät khoâng coøn laïi 

moät chuùt xíu Uaån naøo caû. Neáu ai 

khoâng tin nhöõng lôøi daïy naøy laø 

khoâng tin ñöùc Phaät Thích Ca Maâu Ni. 

Qua nhöõng lôøi ñöùc Phaät daïy: “Theá 

giôùi sieâu hình khoâng coù” thì chuùng ta 

bieát ngay “LINH HOÀN KHOÂNG COÙ”. 

Con ngöôøi cöù döïa vaøo söï hoaït 

ñoäng cuûa töôûng uaån maø cho raèng linh 

hoàn con ngöôøi thì thaät laø VOÂ MINH, 

ñöøng ñem khoa hoïc ra ñeå chöùng minh 

nhöõng hieän töôïng theá giôùi taâm linh, 

caùc nhaø khoa hoïc ñaõ laàm duø caùc oâng 

coù nghieân cöùu caùch gì thì cuõng loanh 

quanh xaùc ñònh coù linh hoàn, chôù 

khoâng bao giôø chöùng minh ñöôïc 

nhöõng hieän töôïng ñoù do ñaâu maø coù, 

neân caùc oâng cuõng ñaønh theo loái moøn 

maø con ngöôøi töø xöa ñaõ truyeàn laïi cho 

nhau laø coù ñôøi soáng sau khi cheát.  
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Vaäy thì caùi gì coøn laïi goïi laø linh 

hoàn cuûa con ngöôøi? 

Theo caùi nhìn cuûa Phaät giaùo thì 

moät con ngöôøi laø do naêm uaån hôïp laïi 

maø thaønh ra. Vaø xa hôn nöõa laø vaïn 

vaät treân theá gian naøy ñeàu hieän höõu, 

söï hieän höõu coù maët cuûa moät vaät ñeàu 

do nhieàu duyeân hôïp laïi. Cho neân moät 

theá giôùi coù ñöôïc thì phaûi coù nhieàu 

duyeân keát hôïp môùi laäp thaønh. Moät 

theá giôùi khoâng theå naøo chæ coù moät vaät 

theå ñôn ñieäu ñöôïc. Vì theá ñöùc Phaät 

goïi theá giôùi cuûa chuùng ta ñang soáng 

laø THEÁ GIÔÙI DUYEÂN HÔÏP. 

Ví duï 1: Nhìn moät caây daàu kia 

ñang ñöùng beân veä ñöôøng, neáu khoâng 

coù ñaát, nöôùc, gioù, khoâng coù khoâng khí 

vaø nhieät ñoä, noùng laïnh, aåm öôùt, naéng 

möa v.v... thì caây daàu kia khoâng theå 

soáng ñöôïc khoâng? 

Ví duï 2: Moät con ngöôøi sanh ra ôû 

ñôøi, neáu khoâng coù coû, caây, thöïc phaåm 

ñeå nuoâi soáng thì con ngöôøi cuõng 

khoâng theå sanh ra ñöôïc, neáu coù sanh 

ra ñöôïc thì cuõng khoâng soáng ñöôïc. 

Neáu coû caây, con ngöôøi vaø vaïn vaät 

khoâng coù maët hieän höõu treân haønh 
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tinh naøy thì laøm sao goïi laø haønh tinh 

soáng; thì laøm sao goïi laø theá giôùi cuûa 

muoân loaøi. 

Neáu, quaû chaêng con ngöôøi coù söï 

soáng sau khi cheát, thì söï soáng aáy nhö 

theá naøo? Neáu coù söï soáng sau khi cheát 

thì theá giôùi cuûa ngöôøi cheát phaûi coù 

moät moâi tröôøng soáng vaø thöïc phaåm 

rieâng cho theá giôùi cuûa ngöôøi cheát, chöù 

ñaâu caàn gì chuùng ta phaûi cuùng nhöõng 

thöïc phaåm maø chuùng ta ñang nuoâi cô 

theå. Thöïc phaåm ñang nuoâi cô theå, ñoù 

laø nhöõng thöïc phaåm chæ nuoâi soáng 

thaân töù ñaïi. Thaân töù ñaïi cuûa con 

ngöôøi laø thaân duyeân hôïp: ÑAÁT, 

NÖÔÙC GIOÙ, LÖÛA. Do thaân boán ñaïi 

neân phaûi nuoâi noù baèng thöïc phaåm 

boán ñaïi. Cho neân thöïc phaåm boán ñaïi 

ñaâu phaûi laø nhöõng thöïc phaåm ñeå cho 

theá giôùi sieâu hình nuoâi linh hoàn. Vì 

theá, cuùng leã nhöõng thöïc phaåm hoaëc 

ñoát höông, vaøng maõ cuûa theá giôùi höõu 

hình cho theá giôùi voâ hình laø quyù vò 

laøm sai, laøm theo trí töôûng töôïng 

khoâng thieát thöïc khoâng cuï theå, thieáu 

khoa hoïc. Quyù vò cöù suy nghó coù ñuùng 

khoâng?  
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Quyù vò ñang laøm moät vieäc nhaûm 

nhí meâ tín, laïc haäu v.v… 

Neáu quaû chaêng coù theá giôùi sieâu 

hình thì nhöõng linh hoàn ñoù phaûi coù 

moät hình daùng khaùc hình theå con 

ngöôøi vaø caùc loaøi ñoäng vaät khaùc vaø 

nhaát laø hình theå linh hoàn phaûi coù 

moät hình theå coá ñònh. Vì theá giôùi sieâu 

hình laø theá giôùi thöôøng haèng khoâng 

thay ñoåi, khoâng tan raû maát maùt hoaïi 

dieät. Do nhöõng ñieàu kieän naøy thì 

khoâng theå naøo linh hoàn laáy hình 

daùng cuûa thaân con ngöôøi laøm hình 

daùng cuûa mình ñöôïc. Bôûi hình daùng 

thaân cuûa con ngöôøi voâ thöôøng, thöôøng 

thay ñoåi, khoâng coá ñònh. Quyù vò cöù 

suy ngaãm coù phaûi vaäy khoâng?  

Chæ trong moät ñôøi ngöôøi maø ñaõ 

thay ñoåi nhieàu laàn: töø treû coù hình 

daùng khaùc, ñeán thanh nieân coù hình 

daùng khaùc vaø khi giaø coù hình daùng 

khaùc, huoáng laø caùch nhau töø kieáp naøy 

sang kieáp khaùc. Cho neân ñôøi naøy 

mang hình daùng naøy, ñôøi sau mang 

hình daùng khaùc. Xeùt nhö vaäy chuùng 

ta thaáy  raát roõ linh hoàn khoâng theå coù 

hình daùng theo thaân ngöôøi vaø thaân 

chuùng sinh maø phaûi coù moät hình 
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daùng khaùc. Coøn ngöôïc laïi thaáy hình 

daùng linh hoàn gioáng hình daùng thaân 

ngöôøi cheát thì ñoù laø aûo töôûng cuûa quyù 

vò. Quyù vò coù bieát khoâng? Cho neân 

thaáy linh hoàn gioáng nhö ngöôøi ñaõ 

cheát laø thaáy sai, khoâng thaät. 

Theá giôùi höõu hình cuûa  chuùng ta 

do caùc duyeân hôïp thaønh, vì do caùc 

duyeân hôïp laïi maø thaønh neân phaûi 

chòu luaät voâ thöôøng thay ñoåi lieân tuïc, 

Vì vaäy moät con ngöôøi môùi sanh ra 

cho ñeán 7, 8 chuïc naêm sau thì khoâng 

gioáng nhau. Chuùng ta haõy quan saùt 

moät con ngöôøi töø hình daùng cuûa moät 

ñöùa beù môùi sanh so saùnh vôùi hình 

daùng cuûa moät oâng cuï giaø 7, 8 möôi 

tuoåi thì hai hình daùng naøy khoâng 

gioáng nhau, nhö vaäy chöùng toû söï voâ 

thöôøng laø thaät söï coù, nhö treân chuùng 

toâi ñaõ noùi. 

Nhö caùc baïn thöôøng nghó vaø cho 

linh hoàn laø moät vaät theå khoâng thay 

ñoåi. Vì theá linh hoàn laø baát töû, neân 

thöôøng ñi taùi sanh luaân hoài töø thaân 

naøy, ñeán thaân khaùc. Thaân thì coù treû, 

coù giaø, coù cheát. Coøn linh hoàn thì 

khoâng giaø, khoâng treû vaø khoâng cheát.  
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Nhö vaäy chaùu BH phaûi xem böùc 

aûnh cuûa coâ Kh roài môùi nhaän ra linh 

hoàn cuûa coâ Kh thì nhö vaäy khoâng 

ñuùng. Vì sao vaäy?  

Vì linh hoàn cuûa coâ Kh baây giôø 

khoâng coøn laø hình daùng cuûa coâ Kh 

nöõa, maø laø hình daùng baát di baát dòch 

cuûa linh hoàn. Khi linh hoàn aáy coøn 

mang thaân xaùc cuûa coâ Kh thì hình 

daùng aáy laø hình daùng xaùc thaân cuûa coâ 

Kh, chöù ñaâu phaûi laø hình daùng linh 

hoàn cuûa coâ Kh phaûi khoâng thöa quyù 

vò? 

 Khi coâ Kh cheát thì hình daùng 

cuûa coâ Kh cuõng khoâng coøn, thì nhö 

vaäy linh hoàn cuûa coâ Kh phaûi trôû veà 

vôùi hình daùng nguyeân thuûy cuûa noù, 

thì laøm sao linh hoàn coù hình daùng 

gioáng coâ Kh ñöôïc. Vì linh hoàn laø moät 

vaät khoâng thay ñoåi, nhö chuùng toâi ñaõ 

noùi ôû treân.  

Cho neân nhaø ngoaïi caûm nhìn 

hình coâ Kh ngöôøi cheát roài môùi nhaän 

ra ngöôøi cheát thì ñaây laø TÖÔÛNG 

UAÅN cuûa nhaø ngoaïi caûm taïo ra hình 

aûnh cuûa ngöôøi cheát chôù ñaâu phaûi coù 

linh hoàn ngöôøi cheát thaät. 
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Ví duï nöôùc, nöôùc ñem ñoå vaøo caùc 

chai thì moãi chai coù hình daùng khaùc 

nhau thì nöôùc cuõng coù hình daùng 

khaùc nhau nhöng nöôùc khoâng ñem ñoå 

vaøo caùc chai naøo heát thì nöôùc phaûi trôû 

veà hình daùng goác cuûa nöôùc. Vaäy hình 

daùng goác cuûa LINH HOÀN laø gì? Laø 

TÖÔÛNG TRI cuûa quyù vò. Cho neân ñöùc 

Phaät daïy: “TÖÔÛNG TRI chöù khoâng 

phaûi LIEÃU TRI”. 

Xeùt ôû goùc ñoä naøy thì nhaø ngoaïi 

caûm goïi hoàn ngöôøi cheát veà laø moät 

naêng löïc trong thaân nguõ uaån cuûa nhaø 

ngoaïi caûm taïo ra linh hoàn cuûa ngöôøi 

cheát, chöù khoâng phaûi coù linh hoàn 

ngöôøi cheát thaät, vì theá nhaø ngoaïi caûm 

phaûi nhìn hình aûnh ngöôøi cheát roài 

môùi taïo ra ñöôïc hình aûnh ngöôøi cheát. 

Do ñoù, chuùng ta suy ra, neáu coù 

theá giôùi linh hoàn cuûa ngöôøi cheát thì 

nhöõng linh hoàn aáy khoâng coù hình 

daùng gioáng nhö chuùng ta. Taïi sao 

vaäy?  

Taïi vì moät linh hoàn phaûi traûi 

qua nhieàu laàn taùi sanh luaân hoài, do 

ñoù moãi laàn taùi sanh laø moãi laàn coù 

hình daùng khaùc nhau cuûa thaân xaùc, coù 
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nhieàu hình daùng khaùc nhau nhö vaäy 

thì laøm sao linh hoàn ngöôøi cheát laïi 

gioáng cô theå ngöôøi cheát ñöôïc 

Taát caû nhöõng söï vieäc naøy laàn 

löôït chuùng toâi seõ coá gaéng veùn böùc 

maøn bí aån ñeå quyù vò khoâng coøn thaáy 

noù laø bí aån nöõa. 
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           KHAÙM PHAÙ SÖÏ                                             

BÍ AÅN CUÛA 

               CAÙC NHAØ          

NGOAÏI CAÛM 

 

 

 

Traïng thaùi ngoaïi caûm cuûa nhaø 

ngoaïi caûm ñaøn oâng raát roõ neùt, vì anh 

Nhaõ laøm vieäc ngoaøi yù thöùc cuûa anh, 

coù nghóa laø trong ñaàu anh nghe noùi 

teân (Nhöông, Nhöôøng, Nhöôïng) hoaëc 

töï ñieàu khieån anh vieát hoaëc veõ baûn ñoà 

chöù rieâng anh khoâng coù chuû yù vieát 

hoaëc veõ. Töï trong ñaàu anh coù söï ñieàu 

khieån trong voâ thöùc. ("Toâi thaáy trong 

ñaàu toâi hieän ra nhö theá naøo thì toâi veõ 

nhö theá aáy, toâi cuõng chaúng hieåu 

nöõa"). Ñaây laø lôøi cuûa nhaø ngoaïi caûm 

noùi, khi ñöôïc hoûi. Vaø anh coøn nghe 

ñöôïc nhöõng aâm thanh trong tai ("Toâi 
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thaáy trong tai toâi nhö coù aâm thanh 

aáy") 

Qua söï trình baøy cuûa nhaø ngoaïi 

caûm chuùng toâi xin giaûi thích ñeå quyù vò 

roõ. Do ñaâu, caùi gì ñieàu khieån trong 

ñaàu cuûa nhaø ngoaïi caûm, neân anh môùi 

veõ ñöôïc baûn ñoà cuûa moät vuøng ñaát 

chöa bao giôø ñi ñeán vaø vò trí ñòa theá 

ngoâi moä cuõng ñöôïc xem laø ñuùng ôû cöï 

ly roäng. 

 Ñieàu chuùng ta muoán bieát ôû ñaây 

laø caùi gì hoaït ñoäng trong ñaàu nhaø 

ngoaïi caûm? Chuùng toâi xin traû lôøi 

ngay, ñoù laø TÖÔÛNG UAÅN cuûa nhaø 

ngoaïi caûm noù ñang giao caûm vaø ñieàu 

khieån anh veõ baûn ñoà. Chuùng ta ñöøng 

nghó raèng linh hoàn coâ Kh veà nhaäp 

nhaø ngoaïi caûm, neân khieán anh veõ 

baûn ñoà. Vì nhaø ngoaïi caûm khoâng coù 

caàu linh hoàn coâ Kh veà nhaäp nhö nhaø 

ngoaïi caûm BH phaûi laâm raâm caàu. 

Trong boä oùc cuûa con ngöôøi coù 

nhieàu nhoùm teá baøo naõo, moãi nhoùm teá 

baøo naõo ñeàu laøm vieäc theo phaän söï 

cuûa noù. 

Ví duï: Moät ngöôøi ñang thöùc vaø 

ñang laøm moät vieäc gì ñoù, hay ñang tö 
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duy suy nghó veà moät vaán ñeà gì, thì 

nhoùm teá baøo naõo thuoäc veà yù thöùc hoaït 

ñoäng, laøm vieäc, tröôøng hôïp ñoù cuõng 

gioáng nhö chuùng toâi ñang tö duy, suy 

nghó ñeå vieát saùch vaø vieát nhö theá naøo 

ñeå quyù baïn deã hieåu vaø hieåu moät caùch 

cuï theå hôn.  

Chuùng ta coù theå goïi nhoùm teá baøo 

naõo boä naøy laø NHOÙM TEÁ BAØO NAÕO 

BOÄ YÙ THÖÙC. 

Coøn tröôøng hôïp chuùng ta ñang 

nguû maø bò chieâm bao thì nhoùm teá baøo 

naõo naøo laøm vieäc ñaây?  

Chuùng toâi xin giaûi thích, khi 

chuùng ta ñang nguû thì toaøn boä nhoùm 

teá baøo thuoäc veà yù thöùc, chaéc chaén 

phaûi ngöng hoaït ñoäng, ví duï nhö luùc 

nguû maét khoâng thaáy vaät, tai khoâng 

nghe aâm thanh, yù khoâng phaân bieät 

v.v..., nhö vaäy roõ raøng laø nhoùm teá baøo 

yù thöùc chuùng ta ngöng hoaït ñoäng. 

Vaäy caùi gì hoaït ñoäng trong giaác 

chieâm bao? 

Xin thöa cuøng quyù vò, khi nhoùm 

teá baøo naõo boä thuoäc veà yù thöùc khoâng 

hoaït ñoäng, thì NHOÙM TEÁ BAØO NAÕO 

BOÄ THUOÄC VEÀ TÖÔÛNG THÖÙC hoaït 



https://thuviensach.vn

TRÖÔÛNG LAÕO THÍCH THOÂNG LAÏC 

- 84 - 

ñoäng, do nhoùm teá baøo naõo boä töôûng 

thöùc naøy hoaït ñoäng neân ngöôøi ta môùi 

coù chieâm bao. 

Coøn tröôøng hôïp cuûa nhaø ngoaïi 

caûm nam thì hai nhoùm teá baøo naõo 

trong oùc anh noù keát hôïp (caâu höõu) 

laøm vieäc vôùi nhau, vaø söï keát hôïp laøm 

vieäc naøy môùi xaûy ra vôùi anh chöù tröôùc 

kia anh khoâng coù traïng thaùi naøy. 

ÔÛ ñaây chuùng ta caàn phaûi hieåu 

theâm veà nhoùm teá baøo naõo boä thuoäc veà 

yù thöùc, khi noù hoaït ñoäng thì khoâng 

vöôït qua ñöôïc khoâng gian vaø thôøi 

gian, vì theá khoaûng caùch vaùch vaø 

caùch xa nöõa, nhö ngaên soâng, caùch nuùi, 

hoaëc döôùi loøng ñaát, döôùi ñaùy bieån ñaïi 

döông v.v... thì noù khoâng theå thaáy 

bieát ñöôïc. Veà thôøi gian, noù bò chia caét 

laøm ba thôøi gian: quaù khöù, vò lai vaø 

hieän taïi. Quaù khöù  ñaõ qua noù khoâng 

nhôù bieát heát ñöôïc, vò lai thì noù môø 

mòt khoâng roõ. Ngöôïc laïi nhoùm teá baøo 

naõo boä thuoäc veà TÖÔÛNG THÖÙC, khi 

noù hoaït ñoäng thì noù vöôït qua haøng 

raøo khoâng gian vaø thôøi gian, neân thôøi 

gian vaø khoâng gian khoâng coøn chia 

caét vaø traûi daøi. Vì theá noù baét gaëp hay 
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noùi caùch khaùc laø giao caûm vôùi nhöõng 

gì ñaõ xaûy ra ôû quaù khöù vaø vò lai. 

ÔÛ tröôøng hôïp naøy nhoùm teá baøo 

naõo TÖÔÛNG THÖÙC cuûa nhaø ngoaïi 

caûm nam thì quaù roõ raøng, khoâng coù 

traïng thaùi ñoàng coát nhö nhaø ngoaïi 

caûm BH, nhöng noù hoaït ñoäng chöa 

chính xaùc 100%. Vì TÖÔÛNG THÖÙC 

cuûa anh töï noù hoaït ñoäng chöù khoâng 

phaûi do anh trieån khai, ñieàu khieån, 

neân möùc ñoä hoaït ñoäng cuûa noù chöa 

hoaøn chænh  vaø chính xaùc. 

Khi TÖÔÛNG THÖÙC hoaït ñoäng 

thì anh caûm thaáy nhö mình khoâng 

chuû ñoäng, töï trong ñaàu noù ñieàu khieån 

nhö theá naøo thì anh laøm theo nhö 

theá aáy, nhöng yù thöùc cuûa anh vaãn 

bieát roõ raøng, thaäm chí nhöõng aâm 

thanh noùi trong tai, anh vaãn nghe vaø 

bieát roõ. Xeùt tröôøng hôïp trong ñaàu anh  

laøm vieäc hai phaän söï: 

1/ Laøm vieäc bò haïn cuoäc trong 

khoâng gian vaø thôøi gian, coù nghóa laø 

khoâng vöôït ra khoûi thôøi gian, vì vaäy 

thôøi gian bò chia caét; khoâng vöôït qua 

khoâng gian, neân khoâng gian coøn traûi 

daøi. 
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2/ Laøm vieäc khoâng bò haïn cuoäc 

trong khoâng gian vaø thôøi gian, coù 

nghóa laø vöôït qua khoâng gian vaø thôøi 

gian. Söï laøm vieäc naøy goïi laø laøm vieäc 

trong voâ thöùc. 

Ngöôøi tu theo ñaïo Phaät khi nhaäp 

ñöôïc Töù Thaùnh Ñònh thì ngöôøi ta 

hieåu bieát raát roõ raøng. Tröôøng hôïp nhaø 

ngoaïi caûm nam, yù thöùc cuûa anh keát 

hôïp vôùi töôûng thöùc cuûa anh hoaït ñoäng 

hai maët: 

1/ Höõu thöùc. 

2/ Voâ thöùc. 

Toùm laïi tröôøng hôïp trong moät boä 

oùc cuûa anh laøm vieäc hai phaän söï höõu 

hình vaø voâ hình, hay noùi caùch khaùc 

cho deã hieåu hôn laø boä oùc anh coù phaàn 

laøm vieäc bò haïn cuoäc khoâng gian vaø 

thôøi gian vaø coù phaàn laøm vieäc khoâng 

bò haïn cuoäc khoâng gian vaø thôøi gian, 

nhöng chöa chính xaùc 100%. 

Cho neân söï bí aån cuûa anh khoâng 

coù gì bí aån, anh söû duïng ñöôïc nhöõng 

teá baøo naõo yù thöùc vaø nhöõng teá baøo 

naõo töôûng thöùc, khieán chuùng hoaït 

ñoäng khi yù muoán anh khôûi ra. 
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Toùm laïi söï bí aån cuûa nhaø ngoaïi 

caûm nam thì khoâng coù gì laø bí aån caû, 

chæ coù boä oùc cuûa anh laøm vieäc ñöôïc 

hai phaàn: phaàn yù thöùc vaø phaàn töôûng 

thöùc. Ñoù cuõng laø ñieàu ñaëc bieät cuûa 

anh maø ít ngöôøi coù ñöôïc. 
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KHAÙM PHAÙ 

                SÖÏ BÍ AÅN VEÀ B.H. 

              

 

 

 

Tröôøng hôïp chaùu B.H thì 

khoâng gioáng nhö tröôøng hôïp nhaø 

ngoaïi caûm nam, hieän töôïng cuûa nhaø 

ngoaïi caûm BH xaûy ra gioáng nhö coù 

moät linh hoàn ngöôøi cheát nhaäp vaøo 

chaùu nhö thaät. 

Khi tröïc tieáp chöùng kieán naêng 

löïc cuûa TÖÔÛNG UAÅN con ngöôøi. 

Nhaát laø tröôøng hôïp cuûa nhaø ngoaïi 

caûm BH, khieán cho moïi ngöôøi khoâng 

coøn ñöùng vöõng treân laäp tröôøng khoa 

hoïc nöõa, cho neân môùi coù nhieàu caâu 

hoûi: " Nhö vaäy linh hoàn phaûi toàn taïi 

döôùi moät daïng vaät chaát naøo ñoù, coù 

hình thuø, coù khaû naêng phaùt ra tieáng 

noùi. Ñaõ laø moät daïng vaät chaát thì vaät 
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lyù hoïc, hoùa hoïc, y hoïc, sinh hoïc v.v... 

Vôùi nhöõng phöông tieän quang hoïc vaø 

ñieän töû tinh vi, haún coù ngaøy tìm ra. 

Caùc nhaø khoa hoïc Vieät Nam coù theå 

ñoùng goùp gì theo höôùng ñoù? ” 

Coøn laâu laém caùc nhaø khoa hoïc 

Vieät Nam môùi coù theå chöùng minh vaø 

giaûi thích nhöõng hieän töôïng ñoù baèng 

hoùa hoïc, sinh hoïc, y hoïc, lyù hoïc v.v… 

Coøn baây giôø thì sao? Hay ñeå cho 

nhaân daân Vieät Nam soáng trong meâ 

tín, phaûi chòu toán hao vôùi moät soá tieàn 

baïc voâ nghóa (ñoát tieán vaøng maõ, cuùng 

sao giaûi haïn, caàu an, caàu sieâu v.v...) 

Khi ñoïc baøi "TÌM HAØI COÁT 

LIEÄT SÓ, MOÄT HAØNH TRÌNH ÑAÀY 

BÍ AÅN" chuùng toâi thaáy, neáu baøi naøy 

ñöôïc phoå bieán saâu roäng trong khaép 

nöôùc, maø caùc nhaø khoa hoïc Vieät Nam 

khoâng coù tieáng noùi, thì chaéc chaén naïn 

meâ tín, dò ñoan seõ lan roäng khaép nôi. 

Vaø seõ coù moät soá ngöôøi lôïi duïng tröôøng 

hôïp naøy maø gaây taïo ra nhieàu loaïi meâ 

tín khaùc nöõa ñeå löøa ñaûo ngöôøi laøm 

tieàn moät caùch phi phaùp luaät. 

Chuùng toâi ñoïc baøi taâm nguyeän 

cuûa moät cö só M.N.C.S ôû Long Haûi noùi 

raèng: «Nhöõng nhaø ngoaïi caûm naøy 
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thöôøng khoe khoang, Nhaø nöôùc ñang 

tìm kieám nhöõng ngöôøi taøi nhö hoï ñeå 

tröng duïng veà vieäc quoác phoøng.  

Lôøi noùi naøy chuùng toâi e raèng 

nhöõng haïng ngöôøi ngoaïi caûm naøy 

"thöøa nöôùc ñuïc thaû caâu", lôïi duïng 

traïng thaùi töôûng thöùc khoâng coù khoâng 

gian vaø thôøi gian, giao caûm moïi söï 

vieäc xaûy ra taïo döïng theá giôùi sieâu 

hình ñeå töï löøa ñaûo chính mình vaø moïi 

ngöôøi, chöù töø xöa ñeán nay chöa coù 

lòch söû nöôùc naøo ghi coâng lao dieät 

giaëc cuûa nhöõng ngöôøi laøm ñoàng, laøm 

coát vaø nhöõng nhaø ngoaïi caûm. Khoâng 

bao giôø coù nhöõng ngöôøi leân ñoàng, 

nhaäp coát vaø ngoaïi caûm maø ngaên giaëc, 

ñuoåi giaëc, giöõ nöôùc, döïng nöôùc, baét 

nhöõng keû troäm cöôùp gieát ngöôøi, hieáp 

daâm, giöõ gìn traät töï, an ninh cho queâ 

höông, xöù sôû. Ñoù laø moät vieäc KHOÂNG 

TÖÔÛNG cuûa quyù vò. Neáu caùc nhaø 

ngoaïi caûm laøm ñöôïc vieäc naøy thì caùc 

oâng Laït Ma Taây Taïng laøm gì boû nöôùc 

troán qua Myõ, khi Trung Quoác sang 

ñaùnh chieám Taây Taïng. Nhö vaäy ñuû 

bieát thaàn thoâng töôûng hay ngoaïi caûm 

chæ laø moät vieäc laøm lôïi ích nhoû nhö 

“tìm haøi coát lieät só” chôù khoâng theå 

laøm veà vieäc quoác phoøng. 
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Vì bieát raèng caùc nhaø khoa hoïc 

khoâng theå chöùng minh ñöôïc nhöõng 

hieän töôïng hoaït ñoäng cuûa TÖÔÛNG 

THÖÙC, neân trong caùc toân giaùo ngöôøi 

ta coá yù tu taäp ñeå trieån khai TÖÔÛNG 

THÖÙC hoaït ñoäng ngoõ haàu laáy ñoù taïo 

döïng theá giôùi sieâu hình vaø thaàn 

thoâng ñeå löøa ñaûo moïi ngöôøi. Vì khoâng 

nhaän ra nhöõng hieän töôïng ñoù neân 

moïi ngöôøi tin töôûng gia nhaäp vaøo toân 

giaùo, nuoâi hy voïng khi cheát ñi seõ ñöôïc 

sanh veà nôi ñoù (Cöïc Laïc, Thieân 

Ñaøng), hay coù nhöõng thaàn thoâng 

phaùp thuaät. 

Do phong thoå, thôøi tieát, thöùc aên 

nöôùc uoáng taïi ñòa phöông, hoaëc do tai 

naïn xaûy ra gaây aûnh höôûng naõo boä, 

hoaëc söï phaùt trieån hoaït ñoäng cuûa naõo 

boä khoâng ñoàng ñeàu, khieán cho 

TÖÔÛNG THÖÙC hoaït ñoäng nhieàu hôn 

yù thöùc (tröôøng hôïp chaùu BH), hoaëc yù 

thöùc vaø töôûng thöùc cuøng hoaït ñoäng 

(tröôøng hôïp nhö anh N). Vì theá bieán 

hoï töø moät con ngöôøi bình thöôøng trôû 

thaønh caùc nhaø ngoaïi caûm. Moät con 

ngöôøi coù khaû naêng ñaëc bieät laø nhôø 

vaøo töôûng thöùc hoaït ñoäng neân hôn 

nhöõng ngöôøi khaùc, chôù coù gì goïi laø 

taâm linh. Cho neân ngöôøi ta goïi taâm 
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linh laø vì ngöôøi ta khoâng bieát töôûng 

thöùc hoaït ñoäng. 

Chuùng ta khoâng hieåu ñöôïc naêng 

löïc cuûa töôûng thöùc khi noù hoaït ñoäng 

khoâng gioáng nhö yù thöùc chuùt naøo caû: 

1/ Noù hoaït ñoäng raát ñaëc bieät taïi 

moät ñieåm, neân khoâng coù khoâng gian 

vaø thôøi gian, khoa hoïc khoâng theå 

chöùng minh ñöôïc. 

2/ Noù giao caûm ñöôïc moïi aâm 

thanh saéc töôùng, vì caùc töø tröôøng cuûa 

noù. Caùc nhaø khoa hoïc coù theå chöùng 

minh ñöôïc. 

3/ Noù bieán hieän ra muoân hình 

saéc töôùng cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ cheát 

khoâng sai moät neùt naøo caû. Ñoù laø 

NAÊNG LÖÏC DUYEÂN HÔÏP CUÛA 

TÖÔÛNG THÖÙC. Caùc nhaø khoa hoïc 

khoâng theå chöùng minh ñöôïc, vì noù 

khoâng phaûi laø vaät lyù hoïc, hoùa  hoïc, y 

hoïc, sinh hoïc v.v... 

4/ Noù taïo ra moät ngöôøi thöù hai 

ñang tieáp chuyeän vôùi yù thöùc cuûa noù. 

Ñoù laø naêng löïc hôïp duyeân cuûa töôûng 

thöùc, khoa hoïc khoâng theå chöùng minh 

ñöôïc. 
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5/ Vì khoâng coù khoâng gian, neân 

noù nhìn suoát trong loøng ñaát thaáy moïi 

vaät vaø baát cöù ñòa phöông naøo ôû nôi 

ñaâu, caùch xa bao nhieâu, noù cuõng bieát 

ñöôïc. Khoa hoïc coù theå chöùng minh 

ñöôïc vì ñoù laø töø tröôøng cuûa töôûng 

thöùc. 

6/ Vì khoâng coù thôøi gian neân baát 

cöù chuyeän gì ñaõ xaûy ra hoaëc saép xaûy 

ra bao laâu noù cuõng bieát ñöôïc. Vaø bieát 

moät caùch raát cuï theå. Ñoù laø töø tröôøng 

cuûa töôûng thöùc giao caûm vaø baét gaëp 

nhöõng haønh ñoäng, hình aûnh vaø aâm 

thanh cuûa moïi söï vieäc ñaõ xaûy ra coøn 

löu laïi trong moâi tröôøng soáng, khoa 

hoïc coù theå chöùng minh ñöôïc. Cuõng 

nhö nhöõng söï vieäc saép xaûy ra trong 

moâi tröôøng soáng nhaân quaû cuûa moãi 

con ngöôøi trong töông lai noù ñeàu baét 

gaëp vaø giao caûm ñöôïc caû, khoa hoïc 

khoâng coù theå chöùng minh ñöôïc.  

Hieän giôø moïi ngöôøi hy voïng vaøo 

caùc nhaø khoa hoïc Vieät Nam, quang 

hoïc vaø ñieän töû tinh vi ñeå giaûi ñaùp: 

“Linh hoàn coù hay khoâng?”, nhöng moïi 

ngöôøi coøn phaûi chôø ñôïi laâu laém, coù leõ 

moïi ngöôøi seõ cheát maát maø nhöõng caâu 

hoûi naøy chöa ñöôïc giaûi ñaùp. 
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Laø moät nhaø tu taäp thieàn ñònh 

theo Phaät giaùo, töï baûn thaân chuùng toâi 

ñaõ tröïc tieáp truy tìm theá giôùi sieâu 

hình ñeå thaáy, nghe, hieåu bieát, thì 

chuùng toâi bieát noù töø ñaâu xuaát hieän 

nhöõng hieän töôïng ñoù. Vì theá chuùng 

toâi xaùc ñònh quaû quyeát: "Theá giôùi sieâu 

hình khoâng coù, chæ laø naêng löïc 

TÖÔÛNG THÖÙC cuûa moãi con ngöôøi 

coøn ñang soáng taïo ra, chöù ngöôøi cheát 

roài thì khoâng coøn löu laïi moät vaät gì 

caû". Xöa thaùi töû Só Ñaït Ta khi tu 

thaønh Phaät, Ngaøi cuõng xaùc ñònh: 

"THEÁ GIÔÙI SIEÂU HÌNH LAØ THEÁ 

GIÔÙI CUÛA TÖÔÛNG TRI”. 

Caâu hoûi thöù hai cuûa moïi ngöôøi 

neâu leân tình caûm vui, buoàn, quan 

taâm, öôùc muoán, giaän döõ, tranh caõi cuûa 

linh hoàn ñeå roài neâu leân caâu hoûi: Coù 

moät theá giôùi linh hoàn ngoaøi theá giôùi 

con ngöôøi ñang soáng khoâng? Theá giôùi 

linh hoàn hoaït ñoäng nhö theá naøo? Coù 

khaû naêng taùc ñoäng gì vaøo theá giôùi cuûa 

con ngöôøi ñang soáng? Ñeå ñaùp öùng 

mong muoán cuûa linh hoàn ngöôøi thaân, 

ngöôøi soáng daâng ñoà cuùng leã, tieàn baïc 

ñoà duøng haèng ngaøy (döôùi daïng vaøng 

maõ) laø ñuùng hay nhaûm nhí? Linh hoàn 
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coù tieâu vong ñi khoâng, hay laø toàn taïi 

maõi maõi?  

Ñeå traû lôøi nhöõng caâu hoûi naøy: 

1/ Ngoaøi hai traïng thaùi hình vaø 

boùng cuûa cuoäc soáng con ngöôøi hieän 

höõu treân haønh tinh naøy, thì khoâng 

coøn coù theá giôùi linh hoàn naøo khaùc 

nöõa. Theá giôùi linh hoàn maø ngöôøi ta 

caûm nhaän ñöôïc laø do naêng löïc cuûa 

TÖÔÛNG THÖÙC trong moãi ngöôøi giao 

caûm vôùi nhöõng töø tröôøng beân ngoaøi 

do nhöõng ngöôøi ñaõ cheát vaø nhöõng 

ngöôøi coøn soáng phoùng xuaát maø taïo ra. 

Naêng löïc aáy ñöôïc phaùt trieån laø do tu 

taäp caùc loaïi thieàn ñònh töôûng hoaëc bò 

tai naïn hay bò moät cuù “soác” gì trong 

cuoäc ñôøi, khieán cho phaàn nhoùm teá baøo 

naõo töôûng thöùc hoaït ñoäng, ñoù laø 

tröôøng hôïp cuûa caùc nhaø ngoaïi caûm, 

chôù khoâng coù taâm linh gì caû. 

2/ Vì khoâng coù theá giôùi linh hoàn 

neân noù khoâng coù söï sinh hoaït rieâng, 

khoâng coù söï soáng rieâng.  Do TÖÔÛNG 

THÖÙC cuûa con ngöôøi coøn ñang soáng, 

neân söï sinh hoaït cuûa noù cuõng mang 

ñaày tính chaát cuûa con ngöôøi: tình caûm 

vui, buoàn, quan taâm, öôùc muoán, giaän 

döõ, tranh caõi v.v... Neáu quaû chaêng coù 
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theá giôùi linh hoàn cuûa con ngöôøi thì 

phaûi coù söï sinh hoaït khaùc hôn con 

ngöôøi, töø thöïc phaåm aên uoáng, ñeán 

tình caûm, truyeàn thoâng, dieãn  ñaït 

v.v... ñeàu phaûi khaùc nhau. 

3/ Neáu coù khaû naêng taùc ñoäng vaøo 

con ngöôøi thì coù hai goùc ñoä: 

a- Gia hoä con ngöôøi, giuùp cho 

con ngöôøi tieâu tai, thoaùt naïn, bònh  

taät tieâu tröø. 

b- Huûy dieät loaøi ngöôøi ñeå cho 

theá giôùi linh hoàn taêng tröôûng. 

Trong hai ñieàu kieän treân ñaây 

ñeàu phi ñaïo ñöùc vaø phi nhaân quaû caû. 

Vì theá, neân theá giôùi linh hoàn khoâng 

ñöôïc loaøi ngöôøi chaáp nhaän. Neáu loaøi 

ngöôøi chaáp nhaän noù coù, laø töï loaøi 

ngöôøi laøm khoå mình, khoå ngöôøi khaùc. 

Theá giôùi linh hoàn cuûa con ngöôøi 

do naêng löïc TÖÔÛNG THÖÙC cuûa ngöôøi 

coøn soáng taïo ra thì coù hai tröôøng hôïp: 

1/ Khoâng tin noù laø theá giôùi linh 

hoàn cuûa ngöôøi cheát, maøø bieát söû duïng 

naêng löïc töôûng thöùc ñoù aùp duïng vaøo 

cuoäc soáng hieän höõu cuûa con ngöôøi thì 

raát coù lôïi ích nhö: tìm haøi coát lieät só, 
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baùo ñoäng tröôùc nhöõng tai naïn seõ xaûy 

ra v.v...  

2/ Neáu tin noù laø theá giôùi linh 

hoàn cuûa con ngöôøi, thì ñoù laø moät tai 

hoïa raát lôùn, gaây cho chuùng ta bònh 

taät vaø tai naïn “tieàn maát taät mang”. 

Neáu tin noù thì ñôøi soáng cuûa chuùng ta 

hoaøn toaøn bò leä thuoäc, maát töï chuû, 

soáng thieáu ñaïo ñöùc. Neáu coù xaûy ra 

ñieàu gì thì caàu cuùng van xin laøm hao 

tieàn toán cuûa vaø coâng söùc. 

Vì theá giôùi linh hoàn khoâng coù, 

neân ngöôøi thaân cuûa chuùng ta cheát, 

nghieäp löïc ñaõ tieáp tuïc töông öng taùi 

sanh luaân hoài coøn ñaâu maø cuùng leã, 

tieàn baïc, ñoà duøng haèng ngaøy (döôùi 

daïng vaøng maõ) hay tuïng kinh caàu 

sieâu v.v... Bôûi linh hoàn khoâng coù thì 

ñoù laø nhöõng vieäc laøm nhaûm nhí. 

 Vì theá giôùi linh hoàn khoâng coù 

thì laøm gì coù linh hoàn tieâu vong hay 

toàn taïi maõi maõi. 

ÔÛ ñaây chuùng toâi khoâng suy luaän 

ñeå tranh caõi maø laø söï chöùng nghieäm 

cuûa baûn thaân chuùng toâi. Nhaäp vaøo 

traïng thaùi TÖÔÛNG THÖÙC thì chuùng 

toâi baét gaëp theá giôùi linh hoàn cuûa con 

ngöôøi qua naêng löïc TÖÔÛNG THÖÙC 
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cuûa chuùng toâi taïo ra, chöù khoâng phaûi 

theá giôùi linh hoàn cuûa con ngöôøi coù 

saün. Vì theá chuùng toâi bieát raát roõ raøng. 

Haàu heát moïi ngöôøi ñeàu coù khaû 

naêng nhìn thaáy linh hoàn, nghe thaáy 

tieáng noùi cuûa linh hoàn, nhìn thaáy haøi 

coát laép vuøi döôùi lôùp ñaát daøy maáy meùt 

v.v... khoâng rieâng gì chaùu BH, chæ vì 

moïi ngöôøi chöa ñöôïc trieån khai 

TÖÔÛNG THÖÙC ñuùng möùc, neân khoâng 

thaáy khoâng nghe ñöôïc nhö chaùu BH 

maø thoâi. 

Khaû naêng ñaëc bieät aáy do moät 

nhoùm teá baøo naõo boä cuûa TÖÔÛNG 

THÖÙC. Neáu caùc nhaø y hoïc vaø khoa 

hoïc chòu khoù nghieân cöùu boä naõo cuûa 

con ngöôøi thì seõ khaùm phaù ra raát deã 

daøng. 

4/ Do söï khoâng hieåu bieát, moïi 

ngöôøi cho raèng: nhöõng thoâng tin bí 

aån cuûa anh N, anh L, chaùu BH laø 

nhöõng khaû naêng ñaëc bieät caøng khoù 

khaùm phaù. 

Söï thaät khoâng phaûi vaäy. Bôûi vì 

theá giôùi sieâu hình khoâng coù, töùc laø 

khoâng coù linh hoàn ngöôøi cheát, khoâng 

coù linh hoàn thì laøm sao coù chaát lieäu 

quang hoïc, y hoïc, vaät lyù hoïc maø khaùm 
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phaù. Neáu rôøi khoûi boä oùc con ngöôøi maø 

khaùm phaù thì chaúng bao giôø khaùm 

phaù ra ñöôïc theá giôùi linh hoàn. 

Cho neân, caùc nhaø y hoïc vaø khoa 

hoïc haõy khaùm phaù nôi boä oùc cuûa 

nhöõng nhaø ngoaïi caûm ñang hoaït 

ñoäng, thì coù theå seõ khaùm phaù ra töø 

nhöõng töø tröôøng cuûa nhöõng teá baøo 

naõo TÖÔÛNG THÖÙC phoùng ra giao 

caûm vôùi nhöõng töø tröôøng coøn löu giöõ 

trong khoâng gian, nhöõng töø tröôøng 

hình aûnh, aâm thanh, saéc töôùng, 

nhöõng haønh ñoäng vaø tình caûm cuûa 

moãi con ngöôøi tröôùc khi cheát ñeàu coøn 

löu laïi trong khoâng gian. Ñoù laø y hoïc 

vaø khoa hoïc coù theå khaùm phaù ra 

ñöôïc. Nhöng coù nhöõng ñieàu maø khoa 

hoïc vaø y hoïc khoâng theå khaùm phaù ra 

ñöôïc, ñoù laø naêng löïc cuûa TÖÔÛNG 

THÖÙC, naêng löïc ñoù coù theå bieán taïo ra 

haøng vaïn vaïn trieäu trieäu linh hoàn con 

ngöôøi cheát vaø moãi linh hoàn ngöôøi 

cheát, töø haønh ñoäng cöû chæ, lôøi aên, 

tieáng noùi ñeán ñaëc töôùng, cung caùch 

khoâng sai khaùc nhö ngöôøi ñoù luùc coøn 

soáng. Nhaát laø nhöõng linh hoàn do 

TÖÔÛNG THÖÙC cuûa nhaø ngoaïi caûm 

bieán hieän ra, laïi noùi chuyeän vôùi nhaø 

ngoaïi caûm, nhaø ngoaïi caûm hieän giôø 
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nhö ngöôøi trung gian noùi laïi cho 

chuùng ta nghe nhöõng söï vieäc xaûy ra 

maø chæ coù nhöõng ngöôøi thaân trong gia 

ñình môùi bieát. Chuùng toâi xin neâu leân 

moät ví duï ñeå quyù vò deã hieåu hôn. 

Trong giaác moäng chuùng ta gaëp 

laïi oâng, baø, cha, meï ñaõ cheát caùch 10 

naêm hoaëc 20 naêm, cuøng luùc trong ñoù 

chuùng ta cuõng gaëp laïi nhöõng ngöôøi 

coøn soáng nhö anh, chò, em, coâ, baùc 

cuøng baø con haøng xoùm. Chuùng ta 

ñöøng hieåu noâng caïn laø nhöõng linh 

hoàn ngöôøi coøn soáng cuøng vôùi nhöõng 

linh hoàn ngöôøi cheát veà gaëp chuùng ta 

trong giaác moäng. Neáu quaû chaêng 

nhöõng ngöôøi coøn soáng xuaát hoàn gaëp 

chuùng ta thì nhöõng ngöôøi aáy cuõng 

phaûi naèm moäng nhö chuùng ta. Nhöng 

söï thaät nhöõng ngöôøi aáy khoâng coù naèm 

moäng. Nhö vaäy nhöõng ngöôøi gaëp 

chuùng ta trong giaác moäng laø gì? Ñoù laø 

do naêng löïc TÖÔÛNG THÖÙC cuûa 

chuùng ta bieán hieän ra, noù coù theå bieán 

hieän moät soá löôïng ngöôøi vaø xe coä 

ñoâng ñuùc nhö chôï Beán Thaønh, noù coù 

theå bieán hieän ra moät thuû ñoâ lôùn nhö 

thuû ñoâ Haø Noäi, v.v... 
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Xeùt qua giaác moäng thì naêng löïc 

TÖÔÛNG THÖÙC cuûa giaác moäng chæ 

baèng moät phaàn traêm cuûa TÖÔÛNG 

THÖÙC chaùu BH khi tìm haøi coát lieät 

só, vaø khaû naêng TÖÔÛNG THÖÙC coøn 

gaáp traêm trieäu laàn khaû naêng TÖÔÛNG 

THÖÙC cuûa chaùu BH hieän giôø, khi noù 

laøm nhöõng vieäc coøn sieâu vieät hôn. 

Cho neân nhöõng nhaø khí coâng, nhaø 

nhaân ñieän ñeàu duøng khaû naêng cuûa 

töôûng thöùc trò beänh. 

Moïi ngöôøi vôùi hy voïng: «Trung 

taâm nghieân cöùu tieàm naêng con ngöôøi, 

xaùc nhaän ñöôïc söï toàn taïi cuûa linh hoàn 

thì khoâng nhöõng coù yù nghóa nhaân vaên 

maø coøn coù yù nghóa veà nhieàu maët 

khaùc, keå caû veà hình söï (neáu ngöôøi bò 

gieát maø noùi ra thì keû gieát ngöôøi traùnh 

sao khoûi toäi?), khoâng nhöõng coù yù 

nghóa quoác gia, maø coøn coù yù nghóa 

quoác teá”.  

Söï hy voïng cuûa moïi ngöôøi khoâng 

theå thaønh ñaït ñöôïc, laø vì linh hoàn 

khoâng coù, chæ coù naêng löïc TÖÔÛNG 

THÖÙC taïo ra. 

- Thieàn xuaát hoàn laø moät phöông 

phaùp tu taäp khai trieån naêng löïc hoaït 

ñoäng cuûa TÖÔÛNG THÖÙC.  



https://thuviensach.vn

TRÖÔÛNG LAÕO THÍCH THOÂNG LAÏC 

- 102 - 

- Khí coâng laø moät phaùp moân 

luyeän khí cuûa caùc voõ phaùi Trung 

Quoác, hoïc taäp vaø reøn luyeän ñeå trieån 

khai naêng löïc TÖÔÛNG THÖÙC taïo theá 

ñaùnh nhö vuõ baõo.  

- Maät Toâng cuõng laø moät phaùp 

moân trieån khai söï maàu nhieäm cuûa 

naêng löïc TÖÔÛNG THÖÙC ñeå thò hieän 

thaàn thoâng. 

-  Nhaân ñieän cuõng laø moät 

phöông phaùp trieån khai naêng löïc 

TÖÔÛNG THÖÙC ñeå trò bònh. 

-  Tònh Ñoä Toâng trieån khai naêng 

löïc TÖÔÛNG THÖÙC ñeå taïo ra theá giôùi 

sieâu hình Cöïc Laïc Taây Phöông. 

-  Thieàn Toâng laø moät phaùp moân 

tu taäp trieån khai naêng löïc TÖÔÛNG 

GIAÛI taïo ra aûo giaùc, Chaân khoâng, 

Phaät taùnh v.v...  

Theá giôùi sieâu hình do caùc moân 

phaùi taø giaùo ngoaïi ñaïo taïo ra ñeå löøa 

ñaûo moïi ngöôøi raát tinh vi khieán cho 

moïi khoù khaùm phaù ra söï thaät veà 

LINH HOÀN. Hieän giôø LINH HOÀN 

vaãn coøn laø moät nieàm tin cuûa moïi 

ngöôøi, vì theá baûo raèng LINH HOÀN 
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khoâng coù laø moät ñieàu ñi ngöôïc laïi söï 

hieåu bieát cuûa moïi ngöôøi. 

Cho neân töø trong caùc toân giaùo 

cho ñeán nhöõng ngöôøi coù kieán thöùc 

khoa hoïc chöa thaáu suoát neàn ñaïo ñöùc 

nhaân baûn - nhaân quaû, neân tin raèng coù 

theá giôùi linh hoàn ngöôøi cheát, ñoù laø 

moät ñieàu meâ tín, laïc haäu maø trong 

thôøi ñaïi naøy khoâng theå chaáp nhaän vaø 

tha thöù ñöôïc.  

Vì söï thaät hieån nhieân, laø khoâng 

coù theá giôùi linh hoàn ngöôøi cheát, maø 

chæ coù söï bieán hieän do naêng löïc 

TÖÔÛNG THÖÙC cuûa con ngöôøi coøn 

soáng taïo ra. Vì theá Trung Taâm 

Nghieân Cöùu Tieàm Naêng Con Ngöôøi coù 

ra ñôøi cuõng chæ loanh quanh nghieân 

cöùu trong ñoáng saùch cuõ cuûa nhöõng 

ngöôøi xöa, toaøn laø saùch töôûng do 

nhöõng nhaø töôûng hoïc Trung Quoác ñeå 

laïi. Neáu coù nghieân cöùu xa hôn thì 

cuõng döïa vaøo nhöõng nhaø nhaân ñieän 

töôûng, khí coâng töôûng, xuaát hoàn 

töôûng, voõ coâng töôûng, thieàn toâng 

töôûng, ñònh töôûng, thaàn chuù töôûng, 

ngoaïi caûm töôûng v.v.... Thì cuõng 

khoâng theå naøo giaûi quyeát ñöôïc nhöõng 

gì maø moïi ngöôøi mong ñôïi. Coøn neáu 
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ñem nhöõng nhaø ngoaïi caûm aùp duïng 

vaøo hình söï thì chuùng toâi e raèng 

khoâng chính xaùc, vì caùc nhaø ngoaïi 

caûm khoâng phaûi töï mình ñieàu khieån 

caùi naêng löïc ñoù, maø chính caùi naêng 

löïc töï ñoäng cuûa töôûng thöùc ñoù ñieàu 

khieån caùc nhaø ngoaïi caûm, neân coù khi 

chính xaùc vaø coù khi khoâng chính xaùc, 

coù nghóa laø TÖÔÛNG THÖÙC cuûa hoï, 

luùc laøm vieäc, luùc khoâng laøm vieäc. 

Cuõng gioáng nhö tröôøng hôïp nhaø 

ngoaïi caûm nam, luùc noù laøm vieäc thì 

chính xaùc, luùc noù khoâng laøm vieäc thì 

anh moø maãm nhö ngöôøi muø doø ñöôøng. 

Cho neân ñem nhöõng hình boùng 

bieán hieän linh hoàn ngöôøi cheát cuûa 

TÖÔÛNG THÖÙC vaøo vieäc laáy haøi coát 

lieät só thì toát nhaát, coøn veà vieäc hình 

söï vaø quoác phoøng thì cuõng chaúng 

khaùc naøo ñem söï meâ tín vaøo nhöõng 

vaán ñeà quan troïng cuûa ñaát nöôùc, thì 

chuùng toâi e raèng khoâng coù lôïi maø coù 

haïi nhieàu hôn. Vì söï quoác phoøng laø do 

ñaïo ñöùc nhaân baûn - nhaân quaû cuûa 

toaøn daân trong nöôùc ñoù thònh trò hay 

chieán tranh ñeàu do haønh ñoäng aùc 

thieän cuûa hoï. Cho neân caùc nhaø ngoaïi 

caûm khoâng theå tham gia vaøo chieán 

cuoäc ñöôïc, neáu coù tham gia maø ñoaùn 
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sai thì bao nhieâu quaân lính seõ bò giaëc 

tieâu dieät. 

Bôûi vì caùc nhaø ngoaïi caûm khoâng 

ñieàu khieån ñöôïc TÖÔÛNG THÖÙC cuûa 

mình maø bò TÖÔÛNG THÖÙC cuûa mình 

ñieàu khieån laïi mình. 

Toùm laïi baøi naøy vieát, vì lôïi ích 

cho moïi ngöôøi treân haønh tinh naøy, 

chuùng toâi noùi leân söï thaät, söï thaät 

100%. Chuùng toâi noùi leân khoâng phaûi 

ñeå quyù vò tin, maø chæ ñeå ñem laïi söï 

lôïi ích cho quyù vò, ñeå quyù vò trôû thaønh 

nhöõng ngöôøi khoâng meâ môø, khoâng deã 

tin, nhôø ñoù quyù vò khoâng bò keû khaùc 

lôïi duïng TÖÔÛNG THÖÙC löøa ñaûo nhö 

nhöõng nhaø leân ñoàng, nhaäp coát.  

TÖÔÛNG THÖÙC nhö con dao hai 

löôõi, neáu quyù vò bieát duøng noù, thì noù 

laøm lôïi ích cho quyù vò, coøn quyù vò 

khoâng bieát duøng noù, thì noù trôû laïi 

laøm khoå vaø laøm haïi quyù vò.  

Söï thaät laø söï thaät, khoâng theå noùi 

khaùc ñöôïc, chuùng toâi neâu leân moät söï 

thaät, thôøi gian vaø söï tieán boä cuûa loaøi 

ngöôøi seõ xaùc chöùng nhöõng ñieàu naøy, 

nhöõng ñieàu chuùng toâi ñaõ noùi ngaøy 

hoâm nay “THEÁ GIÔÙI LINH HOÀN LAØ 

DO TÖÔÛNG TRI, CHÖÙ KHOÂNG 
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PHAÛI LIEÃU TRI” mong quyù vò suy 

ngaãm, vì neàn ñaïo ñöùc nhaân baûn – 

nhaân quaû maø loaøi ngöôøi caàn phaûi thöïc 

hieän ñeå khoâng laøm khoå mình khoå 

ngöôøi vaø taát caû chuùng sinh. Neáu quyù 

vò tin coù LINH HOÀN ngöôøi cheát thì 

neàn ñaïo ñöùc seõ mai moät vaø loaøi ngöôøi 

seõ ñaùnh maát moät vaät quyù giaù voâ cuøng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://thuviensach.vn

LINH HOÀN KHOÂNG COÙ 

- 107 - 

 

 

CHUÙNG TA SEÕ LAØM GÌ,  

KHI BIEÁT  

       LINH HOÀN KHOÂNG COÙ? 

 

Khi bieát LINH HOÀN khoâng 

coù thì nhöõng tuïc leä thôø cuùng töø xöa 

ñeán nay seõ phaûi laøm nhö theá naøo ñeå 

ñuùng vôùi phong tuïc thôø cuùng toå tieân 

oâng baø, cha meï v.v… maø khoâng trôû 

thaønh meâ tín, dò ñoan, laïc haäu.  

Ñaïo thôø cuùng toå tieân oâng baø laø 

moät ñaïo ñöùc cuûa daân toäc Vieät Nam. 

Moät ñaïo ñöùc  aân nghóa saâu daøy luoân 

toû loøng bieát ôn “AÊn quaû nhôù keû 

troàng caây, uoáng nöôùc nhôù nguoàn”. 

Theá maø töø laâu chæ vì oâng baø chuùng ta 

töø xa xöa ñaõ laàm laïc töôûng laø coù söï 

soáng sau khi cheát. Cho neân môùi coù söï 

cuùng teá caàu an, caàu sieâu, môùi coù laøm 

tuaàn, laøm töï, môùi coù môû cöûa maõ, ñoát 

tieàn vaøng maõ, kho ñuïng quaàn aùo baèng 
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giaáy cho ngöôøi cheát. Vaø vì theá, ngaøy 

tö ngaøy teát môùi coù ñöa oâng taùo röôùc 

oâng baø v.v… 

Cho neân ñaïo thôø cuùng toå tieân, 

oâng baø ñeå toû loøng bieát aân ñaõ bieán trôû 

thaønh ñaïo thôø cuùng meâ tín, dò ñoan. 

Khi thôø cuùng meâ tín dò ñoan nhö vaäy 

trong tinh thaàn cuûa moïi ngöôøi ñeàu 

döïng leân moät theá giôùi coù LINH HOÀN 

ngöôøi cheát. Vì theá, ñeán ngaøy gioã, 

ngaøy Teát, ngaøy leã thì laøm maâm cao coå 

ñaày ñeå cuùng teá nhöõng LINH HOÀN 

ngöôøi cheát maø hoï tin töôûng raèng 

nhöõng LINH HOÀN ngöôøi cheát naøy seõ 

veà thoï höôûng nhöõng thöïc phaåm cuûa 

chuùng ta daâng cuùng.  

Ñoù laø moät vieäc laøm maø ngöôøi 

xöa thieáu caân nhaéc suy tö. Chæ bieát 

tin theo “xöa baøy nay laøm” khoâng 

caàn phaûi ñaén ño suy nghó thieät hôn, 

ñuùng hay sai. Neân ngöôøi ta muø quaùng 

ñaõ trôû thaønh nhöõng ngöôøi meâ tín, laïc 

haäu roài truyeàn thöøa nhöõng ñieàu meâ 

tín naøy cho con chaùu nhieàu theá heä 

mai sau. Ñeán ngaøy nay laø moät thôøi 

ñaïi vaên minh khoa hoïc theá maø tuïc leä 

meâ tín naøy vaãn khoâng boû ñöôïc. Thaät 

laø voâ minh, thieáu saùng suoát, thaät laø 
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ñieân ñaûo töôûng, ñieân ñaûo tình caûm 

v.v… Söï ñieân ñaûo ñaõ laøm cho ngöôøi ta 

khoâng theo kòp thôøi ñaïi khoa hoïc 

hieän nay 

Ñaâu phaûi nhöõng gì cuûa ngöôøi 

xöa laøm laø ñeàu ñuùng heát caû. Khoâng coù 

LINH HOÀN maø nghó coù LINH HOÀN 

neân môùi baøy ra cuùng kieán caàu sieâu, 

caàu an v.v…. Neáu LINH HOÀN thaät söï 

aên uoáng thì nhöõng LINH HOÀN oâng 

baø cha meï cuûa chuùng ta ñaõ cheát ñoùi töø 

laâu, vì moãi naêm con chaùu chæ cuùng baùi 

teá leã coù moät hoaëc hai laàn trong naêm 

thì coøn nhöõng ngaøy khaùc LINH HOÀN 

laáy caùi gì maø aên. Quyù phaät töû cöù suy 

ngaãm nhöõng ñieàu naøy coù ñuùng khoâng?  

Neáu LINH HOÀN coù aên uoáng 

thaät thì lieäu chuùng ta coù laøm nuoâi 

nhöõng linh hoàn naøy noåi khoâng. Khi 

hoï aên khoâng ngoài roài maø coøn ruõ reâ 

caùc LINH HOÀN khaùc nöõa. 

Bôûi coù nhöõng phong tuïc taäp 

quaùn laïc haäu vaø meâ tín maø moïi ngöôøi 

khoâng chòu boû neân ñaønh phaûi toán hao 

moät soá tieàn raát lôùn veà vieäc ma chay, 

tuaàn töï, caàu sieâu, caàu an, ñoát giaáy 

tieàn vaøng maõ moät caùch nhaõm nhí, voâ 

ích. Ñoù laø moät caùi sai laàm quaù lôùn maø 
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moïi ngöôøi khoâng löu yù, ñeå deïp boû 

nhöõng phong tuïc sai. Neáu chuùng ta cöù 

laøm theo thoùi quen cuûa oâng baø, cha 

meï maø khoâng chòu tö duy suy xeùt 

nhöõng phong tuïc naøo ñuùng vaø nhöõng 

phong tuïc naøo sai 

 Nhö quyù vò ñeàu bieát con ngöôøi 

cuõng laø moät loaøi ñoäng vaät nhö bao 

nhieâu loaøi ñoäng vaät khaùc, nhöng con 

ngöôøi laø moät loaøi ñoäng vaät cao caáp 

neân söï hieåu bieát phaùt trieån cuûa con 

ngöôøi laàn laàn taùch ra khoûi loaøi ñoäng 

vaät. Nhôø taùch ra khoûi loaøi ñoäng vaät 

neân con ngöôøi khoâng coøn soáng ñôøi 

soáng hoang daõ nhö caùc loaøi ñoäng vaät 

khaùc. Söï tieán hoùa töø cô theå ñeán tinh 

thaàn cuûa con ngöôøi hoâm nay chuùng ta 

thaáy roõ reät. Con ngöôøi coù nhieàu tieán 

boä veà moïi maët. Chuùng ta cöù thöû ñem 

so saùnh ngöôøi xöa vôùi ngöôøi nay töø 

caùch thöùc aên uoáng, cho ñeán caùch thöùc 

aên maëc vaø cuoái cuøng laø ngoân ngöõ. 

Loaøi ngöôøi ñaõ söû duïng moät caùch tieán 

boä maø khoâng coù moät loaøi thuù vaät naøo 

treân haønh tinh naøy saùnh kòp. 

Töø choã meâ môø chuùng ta hieåu 

sai laàm con ngöôøi coù LINH hOÀN, baây 

giôø chuùng ta laïi hieåu bieát LINH HOÀN 
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khoâng coù. Cho neân caùch thöùc leã baùi 

cuùng kieán laø ñeå töôïng tröng loøng bieát 

ôn saâu xa cuûa chuùng ta ñoái vôùi nhöõng 

ngöôøi ñaõ khuaát, chöù khoâng phaûi cuùng 

cho nhöõng LINH HOÀN nhöõng thöïc 

phaåm veà aên uoáng. Söï cuùng baùi laø ñeå 

toû loøng bieát aân; laø ñeå kyû nieäm nhôù laïi 

ngaøy maát maùt to lôùn trong kieáp laøm 

ngöôøi cuûa chuùng ta. Cho neân chuùng ta 

choïn laáy ngaøy maát maùt ñoù laøm moät 

ngaøy kyû nieäm ñeå con chaùu ñoaøn tuï vaø 

cuõng ñeå nhaéc nhôû cho con chaùu nhôù 

ñeán coâng aân toå tieân oâng baø cha meï ñaõ 

daøy coâng ñeå laïi cho con chaùu moät söï 

soáng coù yù nghóa. 

Ñöùng tröôùc nhöõng phong tuïc 

taäp quaùn meâ tín, dò ñoan, laïc haäu 

chuùng ta phaûi maïnh meõ gaït boû ñöøng 

sôï nhöõng dö luaän theo loái moøn cuûa 

ngöôøi xöa leân aùn nhö theá naøy, nhö 

theá khaùc. Ñoù laø nhöõng ngöôøi quaù thuû 

cöïu nhaèm ñeå baûo veä nhöõng phong tuïc 

vaên hoùa huû laäu, meâ tín, laïc haäu. 

 Muïc ñích cuûa chuùng ta laø gaït 

boû nhöõng phong tuïc muø quaùng, meâ 

tín, laïc haäu laø vì nhöõng vaên hoùa meâ 

tín, laïc haäu ñoù thöôøng laøm hao tieàn, 

toán coâng, toán cuûa moïi ngöôøi maø 
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chaúng coù ích lôïi gì thieát thöïc. Chuùng 

ta gaït boû nhöõng phong tuïc vaên hoùa 

meâ tín, laïc haäu nhaèm ñeåø xaây laïi moät 

neàn vaên hoùa coù yù nghóa ñaïo ñöùc laøm 

ngöôøi. Vì laøm ngöôøi luoân luoân phaûi 

giöõ gìn aân nghóa troïn veïn cuûa neàn 

ñaïo ñöùc daân toäc Vieät Nam “aên quaû 

nhôù keû troàng caây, uoáng nöôùc nhôù 

nguoàn”, maø khoâng bò aûnh höôûng meâ 

tín, laïc haäu v.v… cuûa nöôùc khaùc. 

Trong cô theå con ngöôøi coù naêm 

uaån, nhöng moãi uaån phaûi laøm vieäc 

theo nhieäm vuï cuûa noù. Neáu moät con 

ngöôøi bình thöôøng thì coù ba uaån laøm 

vieäc goàm nhö sau: 

1- Saéc uaån. 

2- Haønh uaån 

3- Thoï uaån. 

Ba uaån naøy hoaït ñoäng thì con 

ngöôøi khoâng coù gì maàu nhieäm, nhöng 

khi coù TÖÔÛNG UAÅN hoaït ñoäng vôùi 

ba uaån kia thì con ngöôøi coù nhieàu 

ñieàu maàu nhieäm maø trí thöùc con 

ngöôøi khoâng theå giaûi thích ñöôïc duø 

khoa hoïc hieän ñaïi cuõng khoâng laøm 

saùng toû Khi ngöôøi ta khoâng giaûi thích 

ñöôïc nhöõng hieän töôïng kyø laï cuûa thaân 
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taâm con ngöôøi thì ngöôøi ta thöôøng goïi 

laø thieâng lieâng hay laø taâm linh.  

Khi TÖÔÛNG UAÅN hoaït ñoäng 

nôi hai baøn tay thì chuùng ta goïi laø 

SÖÏ MAÀU NHIEÄM CUÛA NHÖÕNG 

BAØN TAY. Thöôøng TÖÔÛNG UAÅN 

hoaït ñoäng theo saùu caên cuûa con ngöôøi, 

coù khi ñoàng thôøi noù hoaït ñoäng caû hai 

caên, coù khi noù chæ coù moät caên, khi noù 

hoaït ñoäng vaøo ñoâi baøn tay thì noù sôø 

vaøo thaân choã naøo coù beänh laø beänh 

giaûm bôùt vaø laønh haún. Chuùng ta haõy 

ñoïc caâu chuyeân : 
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             SÖÏ MAÀU NHIEÄM 

        CUÛA NHÖÕNG BAØN TAY 

 

 

Muøa thu naêm 1989 taïi 

Athen, thuû ñoâ Hy Laïp, ñaõ tieán haønh 

Hoäi nghò Quoác teá veà nhöõng phöông 

phaùp trò beänh ngoaøi tieâu chuaån. Taïi 

hoäi nghò naøy ngöôøi ta trao ñoåi vaø 

taëng cho coâ Djouna Davitasivili huy 

chöông vaøng cuûa Vieän Haøn Laâm 

Ngoaïi Giao Lieân Hôïp Quoác, vaø huy 

chöông “Tieán syõ y hoïc”. 

Vaäy coâ Djouna laø ai vaø coù gì ñaëc 

bieät ñeå xöùng ñaùng ñöôïc höôûng nhöõng 

phaàn thöôûng cao quyù naøy? 

Coâ Djouna sinh ra vaø lôùn leân ôû 

Cuban (Lieân Xoâ cuõ). Hoài nhoû coâ ñaõ 

caûm thaáy coù khaû naêng kyø laï maø ngöôøi 

khaùc khoâng coù. Coâ coù khaû naêng trò 
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caùc beänh (cho baïn beø vaø ngöôøi thaân) 

nhö cuïc böôùu, muïn côm, hay caàm maùu 

cho nhöõng veát thöông nheï. 

ÔÛ thoân queâ, nôi coâ sinh soáng, 

nhöõng beänh laët vaët ñeàu ñöôïc chöõa trò 

baèng ñoâi tay cuûa Djouna. Duø thôøi ñoù, 

ngöôøi ta saün saøng keát luaän laø ma quyû 

ñoàng boùng, nhöng moïi ngöôøi khoâng 

cho coâ beù Djouna laø phuø thuûy, vì treân 

thöïc teá coâ chöõa heát beänh baèng tay 

khoâng. Vaø vôùi ñoâi baøn tay nhieäm maàu 

naøy, Djouna ñaõ cöùu cha mình khoûi töû 

thaàn vì oâng leân côn ñoäng kinh lôùn do 

chaán thöông soï naõo. Coâ chæ vuoát leân 

ñaàu ngöôøi cha khi oâng ngaát ñi, vaø oâng 

ñaõ khoûi. 

Lôùn leân Djouna vaøo ñaïi hoïc y 

khoa. Caùi kieán thöùc y hoïc giuùp coâ 

chöõa trò toát hôn. Vôùi ñoâi tay maàu 

nhieäm, Djouna coù theå chuaån ñoaùn 

beänh maø khoâng caàn thieát bò duïng cuï 

y teá. Djouna ñaõ ñaït ñeán ñieåm coát yeáu: 

“Taát caû nhöõng gì ñang soáng ñeàu phaûi 

coù moät moâi tröôøng sinh vaät hoïc”. 

Song noù töôïng tröng cho caùi gì? 

Ñieàu ñoù coøn huyeàn bí. 
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Khi ngöôøi ta khoâng hieåu taïi sao 

ñoâi baøn tay trò beänh maàu nhieäm cuûa 

Djouna nhö theá naøo neân duøng nhöõng 

danh töø muø môø ñeå che laáp nhöõng gì 

khoa hoïc vaø tri thöùc cuûa con ngöôøi 

chöa bieát “Taát caû nhöõng gì ñang 

soáng ñeàu phaûi coù moät moâi tröôøng 

sinh vaät hoïc”.  

Nhöõng danh töø moâi tröôøng sinh 

vaät hoïc ngöôøi ta khoâng theå hình dung 

ñöôïc söï soáng trong vuõ truï, nhöng khi 

noùi ñeán söï soáng trong vuõ truï do moät 

voøng troøn 12 nhaân duyeân, heã duyeân 

naøy coù thì duyeân kia coù vaø khi hôïp ñuû 

12 duyeân theá giôùi ñau khoå hieän baøy. 

Neáu 12 duyeân naøy baét ñaàu dieät moät 

duyeân thì caùc duyeân kia ñoàng thôøi 

dieät theo vaø nhö vaäy theá giôùi khoå ñau 

seõ bò dieät. Cho neân noùi moâi tröôøng 

sinh vaät hoïc laø nhöõng danh töø khoa 

hoïc. Vaäy ñoâi tay cuûa Djouna laø moâi 

tröôøng sinh hoïc gì? 

Khi ngöôøi ta khoâng traû lôøi ñöôïc 

thì baûo  raèng ñoù laø TAÂM LINH. Vaäy 

TAÂM LINH laø caùi gì? Coù phaûi chaêng 

TAÂM LINH laø nhöõng gì maø con ngöôøi 

khoâng theå giaûi thích ñöôïc phaûi 

khoâng?  
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Ñuùng vaäy khi nhöõng gì khoâng 

giaûi thích ñöôïc thì chæ coøn bieát duøng 

nhöõng töø TAÂM LINH ñeå traùnh neù söï 

ngu doát, söï khoâng hieåu cuûa mình. 

Con ngöôøi raát kyø laï caùi gì khoâng 

hieåu, khoâng giaûi thích ñöôïc thì phuû 

nhaän hoaëc cho ñoù laø TAÂM LINH chöù 

khoâng chòu khoù tìm hieåu nhöõng ñieàu 

KYØ LAÏ ñoù laø do caùi gì laøm ra. 

Theo chuùng toâi nghó treân ñôøi naøy 

khoâng coù caùi gì KYØ LAÏ vaø cuõng khoâng 

coù caùi gì MAÀU NHIEÄM. Nhöõng KYØ 

LAÏ vaø MAÀU NHIEÄM laø vì chuùng ta 

chöa hieåu bieát maø thoâi. Coù raát nhieàu 

chuyeän veà ñoâi tay, vaäy chuùng ta haõy 

doïc tieáp “SÖÏ MAÀU NHIEÄM CUÛA ÑOÂI 

BAØN TAY”. 

“Vaøi nhaø baùc hoïc vaø haàu heát 

nhöõng ngöôøi khoâng tin nhöõng ñieàu kyø 

laï naøy ñeàu phuû nhaän. Nhöng ñoái vôùi 

Djouna tuy khoâng giaûi thích ñöôïc 

nhöng noù vaãn noù toàn taïi”. 

Ñoái vôùi moïi ngöôøi duø tin hay 

khoâng tin nhöng ñoâi baøn tay trò beänh 

cuûa Djouna trò beänh thì noù vaãn trò 

ñöôïc beänh. 
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Vôùi baøn tay mình, Djouna ñieàu 

trò ñöôïc moät soá beänh vôùi chöùng thöïc 

khoa hoïc. Coâ ñaõ giuùp caùc baùc só xaùc 

ñònh ñuùng caên beänh, phöông phaùp trò 

lieäu toát hôn. Naêm 1988, taïi Matxcôva 

ñaõ xuaát hieän cuoán saùch “Toâi nghe baøn 

tay mình” cuûa Djouna (Nhaø xuaát baûn 

Khoa hoïc Kyõ thuaät Haø Noäi dòch vaø 

xuaát baûn naêm 1995). Cuoán saùch naøy 

noùi veà khaû naêng THIEÂN PHUÙ 

TUYEÄT VÔØI vaø noãi ñau cuûa chò khi 

chöa ñöôïc coâng nhaän, vì coù nhieàu 

ngöôøi hieåu sai roài baøi xích.  

Vieän giaùm ñònh Quoác gia Lieân Xoâ 

naêm 1989 ñaõ quan taâm ñeán nhöõng 

keát luaän cuûa Boä Y teá, chính thöùc coâng 

nhaän phöông phaùp chöõa beänh baèng 

ñoâi baøn tay cuûa Djouna. 

Theá nhöng Djouna vaãn chæ laø 

ngöôøi duy nhaát coù hai baøn tay 

maàu nhieäm qua ngaàn aáy naêm. Coâ 

vaãn chöa hieåu nguyeân nhaân vì 

ñaâu maø coù vaø chöa theå huaán 

luyeän laïi cho ngöôøi khaùc hay cho 

coäng ñoàng bieát chöõa beänh. Khoâng 

heà coù theá heä thöù hai cuûa Djouna 

bieát chöõa beänh. 



https://thuviensach.vn

LINH HOÀN KHOÂNG COÙ 

- 119 - 

Ñuùng vaäy chính Djouna töï khoâng 

bieát ñoâi tay cuûa mình laøm sao maø coù 

khaû naêng trò beänh nhö vaäy. Haàu heát 

moïi ngöôøi treân theá gian naøy cuõng 

khoâng hieåu bieát huoáng laø Djouna. 

Nhöõng ñieàu khoù hieåu naøy chæ coù 

nhöõng ngöôøi am töôøng Phaät giaùo tu 

haønh chöùng ñaïo thì bieát raát roõ söï 

MAÀU NHIEÄM naøy töø ñaâu löu xuaát ra. 

Söï MAÀU NHIEÄM naøy thaät söï thì 

khoâng MAÀU NHIEÄM chuùt naøo caû, neáu 

chuùng ta bieát raèng TÖÔÛNG UAÅN 

trong thaân chuùng ta laøm ra nhöõng söï 

MAÀU NHIEÄM naøy thì khoâng coøn gì 

laø MAÀU NHIEÄM ñöôïc nöõa. 

Theo Phaät giaùo trong thaân ngöôøi 

coù NAÊM UAÅN, SAÉC UAÅN hoaït ñoäng 

thì con ngöôøi soáng bình thöôøng 

khoâng coù caùi gì laø MAÀU NHIEÄM caû, 

chæ khi naøo TÖÔÛNG UAÅN hoaït ñoäng 

thì tri thöùc con ngöôøi khoâng giaûi 

thích ñöôïc neân goïi noù laø MAÀU 

NHIEÄM. Neáu TÖÔÛNG UAÅN hoaït 

ñoäng nôi caên naøo thì caên ñoù maàu 

nhieäm. Nhö Djouna thì TÖÔÛNG UAÅN 

hoaït ñoäng nôi ñoâi tay neân ñoâi tay cuûa 

Djouna trò heát beänh cho moïi ngöôøi ÔÛ 

Vieät nam coù moät thôøi xuaát hieän moät 



https://thuviensach.vn

TRÖÔÛNG LAÕO THÍCH THOÂNG LAÏC 

- 120 - 

oâng thaày trò beänh baèng nöôùc laõ, oâng 

ta chæ duøng tay mình rôø vaøo chai 

hoaëc ly nöôùc roài cho ngöôøi beänh uoáng 

laø beänh heát, roài laïi coù xuaát hieän moät 

oâng thaày laù caây, cöù oâng ta rôø laù caây 

baát cöù laù caây naøo, khi ñöôïc tay oâng ta 

rôø vaøo laø ñem veà naáu uoáng laø heát 

beänh.  

Taát caû nhöõng hieän töôïng naøy xaûy 

ra ñeàu do TÖÔÛNG UAÅN hoaït ñoâng. 

Khi ngöôøi ta khoâng hieåu thì cho raèng: 

“Bao söï kyø laï quanh ta maø khoa 

hoïc hieän ñaïi chöa coù lôøi giaûi 

trình thoûa ñaùng”. Traùi tim Thích 

Quaûng Ñöùc, nhuïc thaân Vuõ Khaéc Minh 

vaø Vuõ Khaéc Tröôøng ñeå laïi ñang thôø 

taïi chuøa Ñaäu ñaâu coù gì laø laï maø chæ laø 

söï khoâng hieåu bieát cuûa moïi ngöôøi maø 

thaáy kyø laï. 

Khi traùi tim cuûa Hoøa Thöôïng 

Thích Quaûng Ñöùc ñoát khoâng chaùy laø 

do TÖÔÛNG UAÅN cuûa Hoøa Thöôïng 

Thích Quaûng Ñöùc xen vaøo hoaït ñoäng 

trong khi yù chí duõng caûm nguùt ngaøn 

cuûa Hoøa Thöôïng quyeát lieät choáng laïi 

cheá ñoä ñoäc taøi kyø thò toân giaùo cuûa gia 

ñình trò Ngoâ Ñình Dieäm. Coøn nhuïc 

thaân cuûa Vuõ Khaéc Minh vaø Vuõ Khaéc 
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Tröôøng ñöôïc duy trì ñeán ngaøy nay coøn 

ñeå laïi nhö hai boä xöông khoâ cuõng laø 

do TÖÔÛNG UAÅN cuûa hai Ngaøi, khi 

coøn soáng hai Ngaøi tu taäp thaân taâm 

ñeàu rôi vaøo KHOÂNG TÖÔÛNG ÑÒNH 

neân TÖÔÛNG UAÅN cuûa hai Ngaøi hoaït 

ñoäng taùc duïng vaøo thaân neân khi cheát 

nhuïc thaân hai Ngaøi khoâng bò hoaïi 

dieät sình tröông hoâi thoái nhö caùc 

thaân ngöôøi khaùc. Cho neân khi bieát 

TÖÔÛNG UAÅN thì cuoäc soáng quanh 

chuùng ta ñaâu coøn cho laø BÍ AÅN KYØ 

LAÏ, ñaâu coøn cho laø TAÂM LINH. 

Coù moät nhoùm ngöôøi khoâng hieåu 

bieát TÖÔÛNG UAÅN neân khi nghe noùi 

ñoâi tay trò beänh cuûa Djouna thì tuyeân 

boá ôû Vieät Nam seõ coù nhöõng ngöôøi bieát 

daïy cho nhau caùch taïo ra vaø söû duïng 

naêng löôïng sinh hoïc (maø goïi laø “nhaân 

ñieän”, “ngoaïi caûm”, “tröôøng sinh 

hoïc”…) ñeå chöõa beänh baèng ñoâi tay 

maàu nhieäm, nhaát laø töø naêm 1991 tôùi 

nay. 

Phöông phaùp chöõa beänh baèng 

naêng löôïng sinh hoïc (nhaân ñieän) ñaõ 

ñöôïc caùc nöôùc treân theá giôùi coâng nhaän 

nhö Lieân Xoâ, Myõ, Venezuela… 



https://thuviensach.vn

TRÖÔÛNG LAÕO THÍCH THOÂNG LAÏC 

- 122 - 

Tính ñeán nay, ôû nöôùc ta coù haøng 

ngaøn ñoâi baøn tay maàu nhieäm nhö 

vaäy. Gia ñình Nhaân ñieän Vieät Nam 

ra ñôøi theo quy luaät khaùch quan vaø 

nhu caàu böùc thieát cuûa cuoäc soáng ñôøi 

thöôøng. Böôùc ñaàu nhöõng ngöôøi coù “ñoâi 

baøn tay maàu nhieäm” laøm töø thieän, 

chöõa beänh cho nhöõng ai töï nguyeän, 

keå caû caùc tröôøng hôïp ñaõ cuøng ñöôøng, 

sau khi qua nhieàu beänh vieän, nhieàu 

thaày thuoác. 

Theo nhöõng tö lieäu maø moät soá cô 

sôû nhaân ñieän ôû Vieät Nam coøn löu giöõ 

ñöôïc (hoà sô beänh aùn, aûnh chuïp, baêng 

video, thö caûm ôn, giaáy xaùc nhaän…) 

thì hoï ñaõ töï chöõa hoaëc chöõa cho ngöôøi 

khaùc khoûi hoaëc ñôõ haún moät soá chöùng 

beänh nhö: hoäi chöùng ñau (ñaàu, coå, 

löng, töù chi, buïng, ngöïc…) maát nguû 

keùo daøi, suy nhöôïc, cao huyeát aùp, 

thaáp khôùp, hen suyeãn, ñoäng kinh, suy 

tim, vieâm taáy phaàn meàm… 

Vaäy ñaáy, nhöõng ñieàu bình thöôøng 

ñang xaûy ra trong cuoäc soáng quanh 

ta, trong ñoù coù nhöõng baøn tay maàu 

nhieäm chöõa beänh baèng nhaân ñieän - 

Naêng löôïng sinh hoïc. 

GS.TS. NGUYEÃN ÑÌNH NHÖ 
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Trong taäp “Nhaân ñieän – nhöõng 

phaùt hieän vaø öùng duïng” NXB VHTT 

1996 

Chuùng ta ñaõ nghe GS. TS. 

Nguyeãn Ñình Nhö quaûng caùo NHAÂN 

ÑIEÄN nhö baøi vieát treân ñaây. Vaäy 

nhaân dieän laø gì?  

Ngöôøi ta cöù nghó raèng trong moãi 

thaân con ngöôøi coù nhöõng doøng ñieän 

voâ hình nhöng luyeän taäp coù keát quaû 

thì duøng noù seõ trò ñöôïc nhieàu thöù 

beänh. Khi luyeän taäp hoï duøng caùi gì ñeå 

luyeän taäp, vì laø nhaân ñieän voâ hình thì 

khoâng theå duøng yù thöùc ñöôïc, cho neân 

hoï duøng TÖÔÛNG UAÅN ñeå taäp luyeän 

khi thaønh coâng trò beänh ñöôïc coù phaûi 

laø do TÖÔÛNG UAÅN khoâng? 

Coâ Djouna khoâng duøng TÖÔÛNG 

UAÅN luyeäân nhaân ñieän maø töï ñoâi tay 

coâ coù coâng naêng trò heát taát caû caùc thöù 

beänh thì nhö vaäy ñaâu phaûi laø nhaân 

ñieän. Khi quyù vò luyeän taäp nhaân ñieän 

thì quyù vò cho caùi gì trò beänh ñeàu laø 

nhaân ñieän heát sao. Tröôùc khi coù nhaân 

ñieän quyù vò ñaõ duøng TÖÔÛNG UAÅN ñeå 

luyeän taäp nhö theá naøo quyù vò bieát 

khoâng? Neáu quyù vò quaû quyeát coù nhaân 

ñieän trò beänh maø beänh naøo cuõng heát 
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thì töø khi coù nhaân dieän ñeán baây giôø 

thì beänh vieän seõ ñoùng cöûa vì coøn ai 

ñeán beänh vieän trò beänh. Quyù vò ñöøng 

quaûng caùo ca ngôïi nhaân ñieän nhieàu 

quaù maø thaønh quyù vò noùi khoâng thaät. 

Hieän giôø quyù vò cöù ñeán beänh vieän maø 

xem. Beänh vieän khoâng coøn giöôøng 

cho beänh nhaân naèm. 

Nhaân ñieän do luyeän taäp baèng 

TÖÔÛNG UAÅN môùi coù nhaân ñieän. Cho 

neân khi trò beänh khoâng phaûi beänh 

naøo cuõng heát. Beänh nhaân naøo heát 

beänh laø beänh nhaân  aáy phaûi hôïp vôùi 

TÖÔÛNG UAÅN cuûa ngöôøi trò beänh töùc 

laø TÖÔÛNG UAÅN ngöôøi trò beänh vaø 

ngöôøi beänh phaûi töông öng coøn neáu 

khoâng töông öng thì khoâng bao giôø 

heát beänh. 

Ñoâi tay cuûa Djouna tuy trò heát 

beänh nhöng beänh nhaân naøo coù 

TÖÔÛNG UAÅN töông öng vôùi TÖÔÛNG 

UAÅN ñoâi tay cuûa Djouna thì môùi heát 

beänh. Neân khi TÖÔÛNG UAÅN khoâng 

hoaït ñoäng thì ñoâi tay khoâng coøn maàu 

nhieäm trò beänh ñöôïc nöõa. Haàu heát 

nhöõng ngöôøi trò beänh baèng TÖÔÛNG 

UAÅN thì chæ coù thôøi gian roài sau ñoù 

khoâng coøn trò ñöôïc ai caû. 
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Do bieát TÖÔÛNG UAÅN neân chuùng 

ta khoâng thaáy coù TAÂM LINH, coù söï 

MAÀU NHIEÄM maø ñoù chæ laø moät söï 

hoaït ñoäng töï nhieân NAÊM UAÅN cuûa 

con ngöôøi. Nhöng taïi sao ngöôøi coù 

TÖÔÛNG UAÅN hoaït ñoäng maø  cuõng coù 

ngöôøi TÖÔÛNG UAÅN khoâng hoaït 

ñoäng.  

Thöôøng con ngöôøi ai cuõng coù 

TÖÔÛNG UAÅN, nhöng TÖÔÛNG UAÅN 

vaãn naèm im lìm khoâng hoaït ñoäng, chæ 

khi naøo coù moät cuù “soác” cheát ñi soáng 

laïi thì TÖÔÛNG UAÅN môùi hoaït ñoäng 

nhö nhaø ngoaïi caûm BH bò choù ñieân 

caén.  

Theo chuùng toâi hieåu bieát hieän giôø 

coù moät soá ngöôøi coù khaû naêng TÖÔÛNG 

UAÅN hoaït ñoäng. Ñeå chöùng minh ñöôïc 

nhöõng ñieàu naøy chuùng ta neân nghieân 

cöùu laïi nhöõng chuyeän ñaõ xaûy ra ñöôïc 

baùo chí vaø ñöôïc vieát ra thaønh saùch. 

Chuùng ta hieän giôø chæ chòu khoù 

nghieâm cöùu thì seõ bieát roõ nhöõng ñieàu 

kyø laï vaø maàu nhieäm. 
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              SÖÏ BÍ AÅN 

                       KYØ LAÏ  

          CUÛA MOÄT TRAÙI TIM 

 

 

 

Ngoïn löûa töï thieâu cuûa 

Hoøa Thöôïng Thích Quaûng Ñöùc phaûn 

ñoái Myõ – Dieäm ñaõ gaàn 40 naêm ñaõ ñi 

vaøo lòch söû ñaáu tranh cuûa giôùi Phaät 

Giaùo Vieät Nam choáng xaâm löôïc. 

Thaân xaùc Ngaøi sau 40 giôø hoûa 

taùng, xöông thòt cuûa Ngaøi ñaõ trôû veà 

tro buïi – nhöng kyø laï thay: traùi tim 

cuûa Ngaøi vaãn coøn nguyeân veïn! 

Khi mieàn Nam giaûi phoùng – 

naêm 1975, traùi tim ñoù ñöôïc chuyeån 

göûi vaø giöõ gìn ôû Ngaân haøng nhaø nöôùc 

Vieät Nam vaø sau ñoù ñöôïc ñöa ra Haø 

Noäi ñeå caùc nhaø Khoa hoïc laøm coâng 
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vieäc nghieân cöùu. Vôùi ngöôøi daân thì 

traùi tim Hoøa Thöôïng Thích Quaûng 

Ñöùc vaãn laø ñieàu bí aån. Nhöng ñoái vôùi 

chuùng toâi thì khoâng coù bí aån gì caû, vì 

ñoù laø luùc Hoøa Thöôïng coøn soáng tröôùc 

caùi cheát töï nguyeän, töï thieâu vì Phaät 

phaùp neân tinh thaàn yù chí duõng caûm 

saét ñaù cuûa Hoøa Thöôïng raát maïnh, do 

ñoù TÖÔÛNG UAÅN cuûa Hoøa Thöôïng baét 

ñaàu hoaït ñoäng trong ngoïn löûa töï 

thieâu, vì theá traùi tim khoâng bao giôø 

chaùy. Chaùy laøm sao ñöôïc khi TÖÔÛNG 

UAÅN  hoaït ñoäng maø ngöôøi ñôøi khoâng 

hieåu goïi laø maàu nhieäm. 
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             KHOA HOÏC 

                   TAÂM LINH 

 CUÛA CON NGÖÔØI 

 

 

 

Chuùng toâi xin thuaät laïi moät 

caâu chuyeän nöõa maø ngöôøi ñôøi khoâng 

hieåu cho raèng caâu chuyeän naøy kyø laï: 

 “Theo oâng Dalai Lama thì khi 

traûi qua moät quaù trình thieàn ñònh laâu 

daøi con ngöôøi coù theå loaïi boû ñöôïc 

nhöõng yù nghó vaø caûm xuùc mang tính 

tieâu cöïc vaø thuø ñòch. Trong khi ñoù 

caùc nhaø taâm lyù hoïc Taây phöông laïi 

khoâng ñoàng yù vôùi luaän ñieån naøy. Hoï 

cho raèng nhöõng yù nghó vaø caûm xuùc 

nhö vaäy laø thuoäc veà baåm sinh cuûa con 

ngöôøi. Ñaïo Phaät Taây Taïng laïi cho 

raèng luaän ñieåm cuûa Taây phöông laø 

khoâng roõ raøng” 
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Söï choáng ñoái giöõa caùc nhaø khoa 

hoïc Taây phöông vaø oâng Dalai Lama 

chöa ngaõ nguû ai ñuùng ai sai thì caùc 

nhaø khoa hoïc thí nghieäm cuoäc ngoài 

thieàn cuûa Dalai Lama. 

“Cuoäc thöû nghieäm dieãn ra khi 

oâng Dalai Lama ñang ngoài thieàn thì 

cho noå moät phaùt suùng ngay beân caïnh. 

Nhöng laï thay, oâng Dalai Lama vaãn 

ngoài thieàn bình thöôøng khoâng heà coù 

moät chuùt phaûn öùng naøo – ñieàu maø caùc 

nhaø khoa hoïc Myõ chöa töøng thaáy ôû 

baát kyø moät cuoäc thöû nghieäm tröôùc 

ñaây!”. 

Khi thaân taâm ñeàu rôi vaøo 

ÑÒNH KHOÂNG TÖÔÛNG thì duø cho 

bom noå thaân taâm cuõng khoâng nhuùt 

nhích. Bình thöôøng moïi ngöôøi nghe 

tieáng noå lôùn ñeàu phaûn öùng giaät mình, 

ñoù laø moät phaûn xaï töï nhieân nhöng 

ñoái vôùi ngöôøi nhaäp vaøo taâm baát ñoäng, 

thanh thaûn, an laïc vaø voâ söï thì tieáng 

trôøi seùt cuõng khoâng laøm thaân taâm hoï 

giöït mình, nhö vaäy chuùng ta môùi bieát 

raèng thaân taâm baát ñoäng thì söï phaûn 

xaï töï nhieân cuõng khoâng coøn nöõa.  

Cho neân caùc nhaø khoa hoïc thöû 

nghieäm vôùi moät ngöôøi nhaäp thieàn 



https://thuviensach.vn

TRÖÔÛNG LAÕO THÍCH THOÂNG LAÏC 

- 130 - 

ñònh thì söï thöû nghieäm vaãn hoaøi coâng 

voâ ích. Vì thieàn ñònh maø ñem thöû 

nghieäm vôùi ngöôøi bình thöôøng thì cho 

ñoù laø ñieàu kyø laï, chôù söï thaät khoâng coù 

gì kyø laï caû. Vì thieàn ñònh laø TÖÔÛNG 

UAÅN hoaït ñoäng neân môùi coù ÑÒNH 

KHOÂNG TÖÔÛNG. 

Chuùng toâi xin noùi theâm ñeå quyù 

vò hieåu roõ hôn, khi moät ngöôøi taäp xaû  

taâm ly duïc ly aùc phaùp baèng tri kieán 

nhaân quaû giaûi thoaùt. Hoï soáng raát 

bình thöôøng nhö moïi ngöôøi, nhöng 

trôøi seùt, bom noå saùt beân hong noù cuõng 

khoâng laøm cho hoï giöït mình. Coøn ôû 

beân Taây Taïng caùc sö phaûi ngoài thieàn 

nhaäp ñònh môùi khoâng giöït mình. Nhö 

vaäy phaùp moân thieàn ñònh cuûa Taây 

Taïng tu haønh khoâng baèng phaùp moân 

thieàn ñònh cuûa Vieät Nam. 

Taïi sao phaùp moân tu thieàn cuûa 

caùc sö Taây Taïng khoâng baèng phaùp 

moân tu thieàn cuûa caùc sö Vieät nam? 

Vì phaùp moân thieàn ñònh cuûa 

Taây Taïng do öùc cheá yù thöùc khieán 

thaân taâm rôi vaøo khoâng töôûng, neân 

hoï chöa xaû heát taâm tham, saân, si, 

maïn, nghi, vì theá soáng trong traïng 

thaùi bình thöôøng nhö moïi ngöôøi thì 
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khi nghe tieáng noå lôùn nhö tieáng bom 

noå, tieáng trôøi seùt thì thaân taâm deã 

daøng giöït mình. 

So saùnh hai phaùp moân tu taäp 

cuûa Phaät giaùo Taây Taïng vaø Phaät giaùo 

Vieät Nam thì chuùng ta thaáy Phaät 

giaùo Vieät Nam hôn haún Phaät giaùo 

Taây Taïng. 

- Caùc sö Taây Taïng phaûi nhaäp 

ñònh môùi khoâng giöït mình, ngöôïc laïi 

caùc sö Vieät Nam khoâng caàn nhaäp 

ñònh thaân taâm vaãn soáng bình thöôøng 

trong traïng thaùi thaân taâm baát ñoäng, 

thanh thaûn, an laïc vaø voâ söï nhö bao 

nhieâu ngöôøi khaùc thì duø trôøi seùt ôû 

gaàn moät beân thì thaân taâm cuõng  

khoâng bao giôø giöït mình. 
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               HOA  

                    NHIEÄM MAÀU                      

VOÂ ÖU 

 

 

Chuùng toâi xin thuaät laïi moät 

caâu chuyeän nöõa maø ngöôøi ñôøi khoâng 

hieåu cho laø MAÀU NHIEÄM: 

Ngöôøi ta noùi ñeán hoa VOÂ ÖU laø 

noùi ñeán söï khoâng buoàn phieàn, ñoù laø 

ngöôøi ta kheùo töôûng töôïng moät ñöùc 

Phaät sinh ra nôi goác caây VOÂ ÖU coù 

nghóa laø moät baäc Thaùnh khoâng coøn 

phieàn naõo. 

Bao ñôøi con ngöôøi cuõng hay 

töôûng töôïng moät ñaáng GIAÙO CHUÛ roài 

bòa ra hoa VOÂ ÖU ñeå ca ngôïi ñöùc 

Phaät Thích Ca Maâu Ni laø moät baäc 

Thaùnh töø cung Trôøi Ñaâu Suaát sinh veà 

theá gian neân môùi coù nhöõng hieän 

töôïng hoa VOÂ ÖU nôõ. 

Hieän giôø ôû Vieät Nam ngöôøi ta 

troàng caây VOÂ ÖU raát nhieàu hoa nôû 
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lieân tuïc muøa naøo cuõng coù hoa nôû. Do 

ñoù chöùng toû ngöôøi ta kheùo ca ngôïi ñöùc 

Phaät maø thaønh doái traù löøa ñaûo moïi 

ngöôøi. Cho neân treân cuoäc ñôøi naøy 

ñöøng bao giôø nghe ngöôøi ta noùi maø 

haõy nhìn roõ moïi vieäc ngöôøi ta laøm roài 

môùi coù tin. 

Khi thaáy hoa VOÂ ÖU taïi ñeàn 

thôø Phaät vaø ñeàn thôø ñöùc Traàn Nhaân 

Toâng taïi TP Hoà Chí Minh ôû Vieät 

Nam muøa naøo cuõng nôõ thì ngöôøi ta 

laïi lyù luaän Phaät Giaùo Vieät Nam höng 

thònh. 

Chuùng ta haõy nghe trích baøi ca 

ngôïi Phaät Giaùo Vieät Nam cuûa Ngoâ 

Vaên Quaùn vieát: “Ñöùc Phaät ra ñôøi, do 

naêng löôïng bôûi nguoàn taâm voâ nhieãm 

cuûa Ngaøi ñaõ chieâu caûm cho VOÂ ÖU 

nôõ hoa. Ñaïo Phaät truyeàn vaøo Vieät 

Nam ñöôïc söï gia trì cuûa Phaät, caùc Toå, 

caùc Thaùnh Hieàn, caùc baäc Giaùc Ngoä 

cuûa daân toäc vôùi naêng löôïng cuûa 

nguoàn taâm voâ nhieãm ñaõ chieâu caûm ñeå 

ñaát nöôùc vaø con ngöôøi Vieät Nam 

thaêng hoa. Cuõng coù theå do taâm Phaät 

cuûa nhöõng hoäi vieân Trung taâm trong 

caû nöôùc phaùt nguyeän vaø quyeát taâm 

öùng duïng nhöõng lôøi Phaät daïy vaøo 
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cuoäc soáng ñaõ giuùp cho moïi ngöôøi 

thaêng hoa trong taâm hoàn, haêng haùi 

xaây döïng ñaát nöôùc. Chính taâm töø bi 

aáy ñaõ chieâu caûm cho loaøi hoa naøy nôõ 

lieân tuïc.” Lôøi ca ngôïi naøy coù ñuùng 

khoâng? 

Phaät giaùo Vieät Nam ñang ñi 

leân hay ñang xuoáng doác, neáu chuùng ta 

khoâng laàm thì Phaät Giaùo Vieät Nam 

ñang luùng tuùng tröôùc hai ngaõ ñöôøng, 

khoâng bieát seõ ñi ñöôøng naøo: Nam 

Toâng vaø Baéc Toâng. Nam Toâng thì öùc 

cheá taâm, coøn Baéc Toâng thì meâ tín. 

Coøn con ñöôøng chính goác cuûa Phaät 

giaùo laøm chuû sinh, giaø, beänh, cheát thì 

khoâng bieát ñaâu maø tu taäp. 

Coøn hoa VOÂ ÖU nôû hay khoâng 

nôû thì coù lieân heä gì vôùi taâm con 

ngöôøi. Neáu baûo raèng nhôø hoa VOÂ ÖU 

nôû thì ñöùc Phaät ñaâu caàn tu taäp laøm 

gì. Saùu naêm khoå haïnh töôûng nhö 

thaân xaùc Ngaøi nhö gaàn cheát, neáu 

khoâng nhôø baùt söõa cuûa chaùu beù chaên 

boø thì ñöùc Phaät coù chöùng ñaïo ñöôïc 

khoâng? 

Trong söï tu taäp raát gian khoå voâ 

cuøng nhaát laø khi chöa bieát phaùp tu 

taäp coøn moø maãm ñöôøng ñi nhö ngöôøi 
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muø duøng gaäy doø ñöôøng. Vì theá ñöùc 

Phaät phaûi duõng caûm phaùt nguyeän: 

“Neáu khoâng chöùng ñaïo theà naùt xöông 

khoâng rôøi khoûi coäi boà ñeà”. Nhö vaäy 

hoa VOÂ ÖU nôû hay khoâng nôû coù gì 

lieân heä vôùi söï tu taäp cuûa ñöùc Phaät 

ñaâu. 

Cho neân ôû ñôøi ngöôøi ta hay 

theâu deät vaø ca ngôïi moät caùch voâ lyù 

theá maø ai cuõng nghe vaø tin theo moät 

caùch muø quaùng, thaät laø ñieân ñaûo 

töôûng maø khoâng bieát. 
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     NHAØ SIEÂU NGOAÏI CAÛM  

                  VANGA 

 

 

 

 

Chuùng toâi xin giôùi thieäu moät 

caâu chuyeän nöõa maø ngöôøi ñôøi khoâng 

hieåu cho laø maàu nhieäm: 

Nhaø sieâu ngoaïi caûm Vanga laø 

moät nöõ tieân tri ngöôøi Bungari ñaõ laøm 

caû theá giôùi phaûi ngöôõng moä leân khuoân 

maët vôùi ñoâi maét khoâng nhìn thaáy aùnh 

saùng cuûa baø. Nhö vaäy baø Vanga laø 

moät ngöôøi muø. 

Moät ngöôøi chaùu cuûa baø thuaät 

laïi: “Moãi khi baø tieân tri moät vieäc gì 

thì maët baø töï nhieân taùi nhôït, mieäng 

thoát ra nhöõng ñieàu khoù hieåu, gioïng 

noùi boãng to leân moät caùch khoâng töï 

nhieân, tieáng noùi khoâng gioáng baø, 
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thaäm chí ñaày ñe doïa, laøm chuùng toâi 

kinh ngaïc vì caùi söùc naøo ñoù tìm aån 

trong baø”. 

Quyù vò löu yù lôøi thuaät laïi ôû treân 

cuûa ngöôøi chaùu baø, khi baø Vanga 

muoán tieân tri moät ñieàu gì thì toaøn 

thaân baø khoâng coøn bình thöôøng, 

gioáng nhö coù ai nhaäp xaùc baø. Theo 

chuùng toâi hieåu khoâng coù ai nhaäp xaùc 

baø caû maø chæ coù TÖÔÛNG UAÅN cuûa baø 

hoaït ñoäng. Cho neân taát caû nhöõng 

hieän töôïng goïi laø TAÂM LINH ñeàu 

hoaøn toaøn do TÖÔÛNG UAÅN maø chæ coù 

Phaät giaùo môùi vaïch traàn boä maët TAÂM 

LINH MAÀU NHIEÄM cuûa theá giôùi sieâu 

hình. 

Hoâm nay quyù vò coøn laï gì 

TÖÔÛNG UAÅN, noù coù maët ôû ñaâu laø coù 

söï MAÀU NHIEÄM ôû ñoù, vì theá nhöõng 

gì yù thöùc cuûa quyù vò khoâng lyù giaûi 

ñöôïc thì phaûi hieåu ñoù laø TÖÔÛNG 

THÖÙC. 
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                   COÂ GAÙI COÙ 

            ÑOÂI MAÉT THAÀN KYØ 

 

 

Nöõ baùc só quaân y Trònh 

Töôøng Linh môùi 23 tuoåi, ngöôøi Thieåm 

Taây Trung Quoác coù ñoâi maét THAÀN 

KYØ maø khoâng ai lyù giaûi noåi, nhìn 

caønh hoa thì caønh hoa ñöùt ngang, 

nhìn caù thì caù cheát. 

Duøng TAI ñoïc chöõ, neáu ai vieát 

moät tôø giaáy roài xeáp laïi nheùt vaøo tai 

Töôøng Linh thì Töôøng Linh ñoïc 

khoâng sai chöõ naøo caû. 

Duøng ñoâi maét noái ñöôïc chæ ñöùt, 

kim gaûy vaø cuõng ñoâi maét ñoù nhìn thì 

kim gaûy vaø chæ laïi bò ñöùt. 

Duøng ñoâi maét khaùm beänh 

Trònh Töôøng Linh ñaõ khaùm beänh cho 

4 vaïn ngöôøi. Beänh nhaân thuoäc möôøi 

maáy tænh thaønh ôû Trung Quoác ñaõ môøi 

coâ hoäi chuaån. Duøng ñoâi maét khaùm 
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thai nhi nhö  maùy X quang, nhö maùy 

sieâu aâm B vaø maùy raø queùt CD. 

ÔÛ ñaây chuùng ta thaáy raát roõ Neáu 

moïi ngöôøi khoâng hieåu bieát ñeàu cho tai 

vaø maét Töôøng Linh laø MAÀU NHIEÄM, 

nhöng söï thaät khoâng coù MAÀU 

NHIEÄM chuùt naøo caû, chæ TÖÔÛNG 

UAÅN cuûa Töôøng Linh hoaït ñoäng ôû tai, 

ôû maét thì vieäc laøm nhö treân cuûa 

Töôøng Linh raát deã daøng, khoâng coù 

khoù khaên. 

Treân ñôøi naøy khoâng coù gì MAÀU 

NHIEÄM, vì thaân ngöôøi coù naêm uaån 

maø naêm uaån coù ñaày ñuû khaû naêng laøm 

baát cöù vieäc gì, nhöng chuùng ta phaûi 

hieåu naêm uaån coù chòu laøm vieäc hay 

khoâng, neáu chòu laøm vieäc thì ngöôøi 

naøo cuõng gioáng nhö ngöôøi naøo. Bôûi vì 

naêm uaån naøy coù ngöôøi noù hoaït ñoäng 

vaø coù ngöôøi noù khoâng hoaït ñoäng. Do 

ñoù maø ngöôøi ta môùi goïi noù laø MAÀU 

NHIEÄM. 

Taát caû moïi söï MAÀU NHIEÄM ñaõ 

xaûy ra trong cuoäc ñôøi naøy chaúng qua 

chæ laø TÖÔÛNG UAÅN hoaït ñoäng maø 

thoâi. 
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Chuùng toâi xin keå laïi moät soá 

ngöôøi coù khaû naêng töôûng uaån hoaït 

ñoäng nhö sau: 

1- Chaùu B.H. laø ngöôøi Vieät 

Nam ñaõ noåi tieáng laø nhaø ngoaïi caûm 

coù moät caûm nhaän chính xaùc duøng tìm 

haøi coát lieät só.  

2- Baø Vanga laø ngöôøi Bungari 

coù ñoâi maét khoâng bò thôøi gian, khoâng 

gian ngaên caùch.  

3- Trònh Töôøng Linh laø ngöôøi 

Trung Quoác coù ñoâi loã tai nghe chöõ, coù 

ñoâi maét nhaäp ñònh ñaõ caét ñöùt caønh 

hoa, beû gaûy kim hoaëc noái chæ vaø noái 

kim bò gaûy, nhìn caù, caù cheát.  

4- OÂng B.Kajinxki laø ngöôøi 

Lieân Xoâ coù yù thöùc giao caûm vôùi moïi 

vieäc xaûy ra (thaàn giao caùch caûm).  

5- Trung só Ivan Petrov laø 

ngöôøi Lieân Xoâ naèm moäng thaáy moïi 

vieäc xaûy ra ñuùng nhö thaät. 

6- OÂng Nguyeãn Vaên Chieàu chöõa 

beänh baèng ñoâi tay, khi bò ñieän cao 

theá giaät töôûng oâng ñaõ cheát vì cô theå 

bò boûng naëng, nhöng khi oâng tónh laïi 

ñöôïc vaø duøng ñoâi tay cuûa mình vuoát 

caùc veát boûng lieàn phuïc hoài laïi nhö 
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xöa. OÂng Chieàu cuõng nghe ñöôïc 

nhöõng aâm thanh cuûa nhöõng ngöôøi ñaõ 

cheát. 

7- Nguyeãn Thò Haèng ñöôïc hoàn 

lieät só  Nguyeãn Vaên Töï nhaäp vaøo daãn 

tìm haøi coát anh ta. 

8- Tröông Thò Phöôùc naèm 

moäng thaáy ñuùng nhö thaät. 

9- Em trai lieät só Nghieâm Xuaân 

Phuù theo giaác moäng tìm haøi coát cuûa 

anh. 

10- Tìm ñöôïc haøi coát Nguyeãn 

Baù Hoøa moät ngöôøi baïn ñoàng ñoäi 13 

laàn ñi vaøo Nam tìm kieám ñoù laø baùc syõ 

Traàn Vaên Baûn. 

11- Ñoã Baù Hieäp coù khaû naêng 

tìm haøi coát nhö chaùu B.H.. Tìm haøi 

coát ngöôøi con cho baø meï Myõ. 

12- Phaïm Vaên Maãn coù khaû 

naêng tìm haøi coát nhö chaùu B.H. 

20- Moät chaùu gaùi beù khi thaáy 

boä haøi coát lieät só ñöôïc ngöôøi cha daáu 

trong khoùm chuoái hoaûng hoàn ngaát 

xæu, khi tænh daäy chaùu beù nhö ngöôøi 

maát hoàn gioáng nhö ngöôøi leân ñoàng 

nhaäïp xaùc. 
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21- Nguyeãn Vaên Lieân ngöôøi 

tænh Haûi döông thöôøng ngoài taïi nhaø 

duøng TÖÔÛNG UAÅN cuûa mình giao 

caûm chæ cho nhöõng ngöôøi thaân cuûa 

caùc lieät só ñi tìm haøi coát, tìm ñaâu ñöôïc 

ñaáy. Ngay caû giöõa thaønh phoá Haø Noäi 

oâng chæ cho nhöõng ngöôøi thaân tìm haøi 

coát nhöõng ngöôøi ñaõ bò giaëc Phaùp saùt 

haïi trong nhaø giam Hoûa Loø. 

22- Naêm Chieán töùc laø Buøi Ñaêng 

Chieán ngöôøi Thaêng Bình (Quaûng 

Nam – Ñaø Naúng), oâng ñaõ töøng ñaûm 

nhieäm nhöõng chöùc vuï nhö: phoù bí thö 

huyeän ñoaøn; tröôûng coâng an xaõ, vaøo 

naêm 38 tuoåi oâng bò moät côn beänh 

thaäp töû nhaát sinh. Hai naêm sau beänh 

taät qua khoûi, boãng moät hoâm oâng bò 

“nhaäp ñoàng” vaø tìm ñöôïc nôi choân 

ngöôøi cheát döôùi lôùp ñaát saâu. Sau naøy 

tröôùc khi moãi laàn tìm haøi coát oâng 

phaûi thaép nhang, laâm raâm khaán 

khöùa… Roài laëng ngöôøi theo kieåu “nhaäp 

ñoàng” môùi chæ moïi ngöôøi tìm haøi coát. 

Ñaây laø moät hieän töôïng ngoaïi 

caûm, ñoù laø caùch thöùc ñeå TÖÔÛNG 

UAÅN hoaït ñoäng. Cho neân ngoaøi 

TÖÔÛNG UAÅN con ngöôøi khoâng coù 

caùch thöùc naøo giao caûm vôùi caùc töø 



https://thuviensach.vn

LINH HOÀN KHOÂNG COÙ 

- 143 - 

tröôøng ngöôøi coøn soáng cuõng nhö ngöôøi 

ñaõ cheát. 

23- Nguyeãn Thò Nghi ngöôøi 

tænh Haûi Döông chöõa ñöôïc beänh ñieân, 

beänh maét, tìm xaùc ngöôøi cheát bò maát 

tích, tìm moä bò thaát laïc. Coâ chæ ngoài 

taïi nhaø maø höôùng daãn moïi ngöôøi 

baèng khaû naêng cuûa mình qua chieác 

ñóa cuõ vaø hai ñoàng tieàn xu ñeå gieo queû 

aâm döông nhö nhöõng oâng thaày boùi ôû 

nôi ñeàn thôø Baø Chuùa Xöù, Traàn Höng 

Ñaïo, Quan Thaùnh Ñeá Quaân, Baø Chuùa 

Tieân, Baø Ñen v.v…Ñoù cuõng laø moät 

haønh ñoäng ñaùnh thöùc TÖÔÛNG UAÅN 

hoaït ñoäng. 

24- Phaïm Ngoïc Hieàn duøng con 

laéc ñeå tìm haøi coát lieät só coù khi duøng 

quaû tröùng vòt coøn soáng ñaët treân ñaàu 

ñuõa. Con laéc vaø ñaàu ñuõa ñeàu coù moät 

löïc huùt, vaäy löïc huùt töø ñaâu maø coù. Coù 

phaûi töø haøi coát lieät só khoâng? Ngoaøi 

Phaïm Ngoïc Hieàn thì moïi ngöôøi duøng 

con laéc vaø ñaàu ñuõa sao khoâng coù söùc 

huùt. Nhö vaäy roõ raøng khoâng coù linh 

hoàn ngöôøi cheát maø löïc huùt ñoù coù töø 

anh Phaïm Ngoïc Hieàn. Löïc huùt cuûa 

anh Phaïm Ngoïc Hieàn do ñaâu maø coù? 
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Löïc huùt cuûa anh Phaïm Ngoïc 

Hieàn do töø TÖÔÛNG UAÅN cuûa anh 

hoaït ñoäng maø coù. Do söï hoaït ñoäng 

naøy taùc ñoäng vaøo saùu caên cuûa con 

ngöôøi maø moïi ngöôøi khoâng bieát neân 

môùi goïi laø TAÂM LINH MAÀU NHIEÄM. 
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    CHUYEÄN COÙ THAÄT ÔÛ 

      TRÖÔØNG TRÖNG 

VÖÔNG 

 

 

 

 

Ngaøy 20 - 07 - 2003, khi tôùi 

tröôøng Tröng Vöông (Haø Noäi) coâng 

taùc, baèng khaû naêng ñaëc bieät cuûa 

mình, Phan B.H - ngöôøi töø laâu ñöôïc 

coi laø nhaø ngoaïi caûm taøi naêng ñaõ 

phaùt hieän ít nhaát chöøng 7, 8 boä haøi 

coát vaãn coøn naèm döôùi loøng ñaát trong 

khuoân vieân tröôøng, ñoàng thôøi xaùc 

ñònh caû teân vaø vò trí naèm cuûa 3 boä 

haøi coát noùi treân. Chò ñaõ ñeà nghò vôùi 

tröôøng, khi naøo coù ñieàu kieän, nhöõng 

haøi coát naøy seõ ñöôïc khai quaät. 

Dòp may ñoù ñaõ ñeán khi döï aùn caûi 

taïo, naâng caáp tröôøng ñöôïc chính thöùc 
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pheâ duyeät vaø thi coâng. Ngaøy 15 – 9 - 

2004, ba boä haøi coát noùi treân ñaõ ñöôïc 

tìm thaáy ôû ñuùng vò trí chò ñaõ xaùc ñònh 

vôùi nhöõng ñaëc ñieåm ñuùng nhö nhaän 

ñònh ban ñaàu cuûa chò. 

Ngay sau phaùt hieän ra haøi coát 

(maø B.H. khaúng ñònh laø cuûa chieán só 

caûm töû trong traän 60 ngaøy ñeâm chieán 

ñaáu baûo veä Thuû ñoâ muøa Ñoâng naêm 

1946), B.H. ñaõ baùo cho Trung taâm 

Nghieân cöùu Tieàm naêng ñaëc bieät cuûa 

Con ngöôøi, nôi chò ñang laø coäng taùc 

vieân. 

Vaán ñeà naøy, giaùo sö Ñaøo Voïng 

Ñöùc (giaùm ñoác Trung taâm) vaø nhaø 

vaên - tieán syõ - Thieáu töôùng Chu Phaùc 

(Chuû nhieäm Boä moân) tröôùc ñoù ñaõ cöû 3 

nhaø ngoaïi caûm khaùc vôùi tính chaát ñoäc 

laäp traéc nghieäm. Taát caû ñeàu xaùc nhaän 

thoâng tin naøy laø chính xaùc. 

Nhöng trôù treâu thay, theo baûn sô 

ñoà cuûa B.H. vaø 3 nhaø ngoaïi caûm kia 

thì vò trí cuûa ba boä haøi coát laïi naèm 

ngay döôùi chaân caàu thang nhaø C (coøn 

goïi laø daõy Coân Sôn - giaùp ñöôøng Lyù 

Thöôøng Kieät), khoâng theå vì lyù do ñoù 

maø khai quaät ñöôïc.  
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Cho maõi tôùi ngaøy 15 - 9 - 2004, 

tröôøng Tröng Vöông chính thöùc baøn 

giao maët baèng ñeå khôûi coâng. Theo 

hình thöùc xaây cuoán chieáu neân daõy 

nhaø Coân Sôn ñöôïc phaù dôõ tröôùc. Ngay 

sau ñoù, Trung taâm Nghieân cöùu Tieàm 

naêng ñaëc bieät cuûa con ngöôøi vaø Phan 

B.H. ñaõ coù cuoäc trao ñoåi vôùi nhaø 

tröôøng vaø beân thi coâng, ñeà nghò ñöôïc 

tìm kieám haøi coát noùi treân. Ngay trong 

hai ngaøy khai quaät ñaàu tieân (23 vaø 24 

/ 9) ôû ñaây ñaõ tìm ñöôïc hai boä haøi coát 

vaø toái 25 / 9 laø boä haøi coát thöù 3 ôû 

ñuùng vò trí trong sô ñoà cuûa B.H. ñaõ 

khaúng ñònh. Ñoâng ñaûo ñaïi dieän caùc 

caáp ngaønh, cuøng caùc thaày coâ giaùo 

Tröôøng THCS Tröng Vöông ñaõ chöùng 

kieán vieäc laøm treân. 

Ñieàu ñaëc bieät laø maëc duø nhöõng 

boä haøi coát ñaõ khaù muûn, nhöng caùc ñaëc 

ñieåm nhaän daïng treân töøng boä ñeàu 

khôùp vôùi nhöõng tình tieát moâ taû cuûa 

B.H. moät naêm tröôùc ñoù nhö: oâng D. laø 

ngöôøi hy sinh ñaàu tieân. Haøi coát cuûa 

oâng D. bò maát soï khi oâng vöøa nhoâ 

ngöôøi leân khoûi giao thoâng haøo thì bò 

phaùo ñòch phaït ngang, ñoàng ñoäi 

thöông oâng neân tröôùc khi choân ñaõ laáy 

chieác baùt (loaïi Baùt Traøng thôøi ñoù coù 
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ñaùy baèng, thaønh ñöùng) uùp leân coå 

(hieän hay chieác baùt ñoù ñöôïc ñaët trong 

tieåu cuøng haøi coát coù teân laø D). B.H. 

coøn cho bieát chò ñaõ “noùi chuyeän” vaø 

bieát ñöôïc teân vaø chöùc danh cuûa ba 

ngöôøi hy sinh, nay laø ba boä haøi coát 

noùi treân, ñoù laø Phan Haøo (coøn goïi laø 

Haøo Professeur) - trung ñoäi tröôûng, 

Nguyeãn Vaên Dö (coøn goïi laø Dö ñen, 

Dö coøi) laø trung ñoäi phoù, chính trò 

vieân vaø Nguyeãn Vaên Ñaúng. Caû ba ñeàu 

thuoäc Trung ñoäi 1, Ñaïi ñoäi 1, Tieåu 

ñoaøn 77, hy sinh ngaøy 21-12-1946. 

OÂng Haøn Thuïy Vuõ - ñaïi taù, hieän 

laø phoù tröôûng boä moân Caän Taâm lyù, 

nguyeân phoùng vieân baùo Quaân ñoäi 

nhaân daân, tröôùc ñaây cuõng laø chieán só 

Trung ñoaøn 48 - Trung ñoaøn Thaêng 

Long (hai trung ñoaøn cuûa Haø Noäi laø 

Thuû ñoâ vaø Thaêng Long) xaùc nhaän: Veà 

tieåu söû trung ñoäi tröôûng Phan Haøo ñaõ 

ñöôïc nhaéc ñeán trong cuoán lòch söû 60 

ngaøy ñeâm Toaøn quoác khaùng chieán. 

Trung ñoäi cuûa oâng Haøo coøn ñöôïc goïi 

laø Tieáp hoaøn quaân, choïn loïc toaøn 

nhöõng trí thöùc, gioûi tieáng Phaùp. Ñeâm 

19 raïng ngaøy 20, caùc löïc löôïng vuõ 

trang, nhaân daân thuû ñoâ Haø Noäi vaø 

caùc thaønh phoá noå suùng chieán ñaáu - 



https://thuviensach.vn

LINH HOÀN KHOÂNG COÙ 

- 149 - 

toaøn quoác böôùc vaøo cuoäc khaùng chieán 

choáng thöïc daân Phaùp xaâm löôïc. Ngaøy 

20-12, Chuû tòch Hoà Chí Minh keâu goïi 

toaøn quoác khaùng chieán. Cuõng trong 

ngaøy 20-12-1946, boä ñoäi ta vaø quaân 

Phaùp giao tranh ôû Toøa thò chính (töùc 

UBND thaønh phoá Haø Noäi ngaøy nay), 

Böu ñieän vaø Baéc Boä phuû. Caùc chieán syõ 

cuûa ta tuy löïc moûng nhöng ñaõ duõng 

caûm ngaên caûn ñöôïc nhieàu ñôït taán 

coâng cuûa giaëc Phaùp, caàm cöï ñöôïc 1 

ngaøy ñeå cho nhaân daân vaø boä ñoäi chuû 

löïc ruùt qua caàu Long Bieân veà chieán 

khu an toaøn. Ñeán ngaøy 21-12-1946, 

ñòch taêng cöôøng löïc löôïng vieän binh 

neân ñaõ chieám ñöôïc moät soá choát, trong 

ñoù coù choát ôû Tröôøng THCS Tröng 

Vöông. Vaø 3 oâng Haøo, Dö, Ñaúng coù 

theå ñaõ hy sinh trong ngaøy 21-12 

(Theo baùo Haø Noäi Môùi ñieän töû 15 / 11 

/ 2004). 

Chuyeän coù thaät ôû tröôøng Tröng 

Vöông do chaùu B.H. giao caûm höôùng 

daãn laáy haøi coát laø moät söï thaät nhöng 

chuùng ta phaûi xaùc ñònh chaùu B.H. laøm 

sao laïi coù khaû naêng ñoù maø moïi ngöôøi 

khaùc khoâng coù khoâng laøm ñöôïc. 
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 Qua caâu chuyeän tìm haøi coát coâ 

Kh em gaùi cuûa giaùo sö TP chuùng toâi 

ñaõ xaùc ñònh raát roõ raøng. Chaùu BH coù 

khaû naêng ñoù ñöôïc laø nhôø TÖÔÛNG 

UAÅN cuûa chaùu hoaït ñoäng. TÖÔÛNG 

UAÅN cuûa chaùu hoaït ñoäng laø nhôø noïc 

ñoäc choù daïi. Chaùu khoâng cheát maø laïi 

coù söï giao caûm vôùi caùc töø tröôøng beân 

ngoaøi baèng hình thöùc nhö linh hoàn 

ngöôøi cheát nhaäp vaø noùi chuyeän vôùi 

chaùu. Toaøn boä nhöõng söï vieäc naøy xaûy 

ra ñeàu do TÖÔÛNG UAÅN cuûa chaùu BH. 

Ñaïo dieån bieán hieän laøm ra. 
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HIEÄN TÖÔÏNG NGÖÔØI CHEÁT SAO 

CÔ THEÅ COØN GIÖÕ NGUYEÂN VEÏN 

NHIEÀU NAÊM THAÙNG 

 

 

 
These are the pictures of 

St.Bernadette who died 122 years ago 
in Lourdes, France and was buried, her 
body was only discovered 30 years ago 
after the church officials decided to 
examine her body. Her body is still fresh 
until today and if you ever go to Lourdes 
, France you can see her body in the 
church in Lourdes . Her body does not 
decay because during her lifetime, the 
mother of Jesus would always appear to 
her and give messages and advice to all 
mankind on the right way to live on this 
earth. 
 

(Đây laø Những bức tranh của 

nữ thánh Bernadette da chết cách đây 

http://srhpost.blogspot.com/2006/08/body-after-122-years.html
http://srhpost.blogspot.com/2006/08/body-after-122-years.html
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122 năm tại Lourdes, nước Pháp và 

được chôn, xác của cô chỉ được khám 

phá cách đây 30 năm sau khi người 

của nhà thờ quyết định khám tử thi.  
 

 

 

Xác của cô vẫn còn tươi tới tận 

nay và nếu có dịp rãnh tới thăm 

Lourdes, nước Pháp bạn có thể thấy 

thi thể của cô trong nhà thờ tại 

Lourdes. Xác của cô không thối rữa 

bởi vì trong thời gian cô còn sống, mẹ 

của chúa Jesus đã hiện ra với cô và 

cho cô những tín nhắn cùng lời 

khuyên đến nhân loại sống đúng có 

đạo đức trên trái đất này.) 

Many miracles have taken place 
in this place of Lourdes and still do until 
today. 
These pictures show her body after 122 
years. 
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(Nhiều hiện tượng lạ đã diễn ra tại 

chỗ này của Lourdes và cho tới tận ngày 

nay. Những bức tranh này cho thấy xác cô 

sau 122 năm). 

Nhìn xaùc cheát cuûa coâ 

Bernadette caùch ñaây 122 naêm maø vaãn 

coøn töôi nhö ngöôøi ñang nguû. Taïi sao 

moät ngöôøi cheát cô theå khoâng bò vi 

khuaån huûy hoaïi maø laïi coøn töôi nhö 

ngöôøi ñang nguû? 

Thaân xaùc aáy coøn löu giöõ taïi 

nhaø thôø Lourdes ôû beân Phaùp. Ñaây laø 

moät baèng chöùng cuï theå maø khoâng ai 

lyù giaûi duø caùc nhaø khoa hoïc cuõng 

khoâng giaûi thích ñöôïc. Vaäy coù baøn tay 

thaàn thaùnh naøo ñaõ giuùp cho thaân xaùc 

cuûa coâ Bernadette khoâng hö hoaïi? 

Muoán bieát roõ ñieàu naøy chuùng ta 

haõy ñoïc caâu chuyeän keå veà ñôøi soáng 

cuûa coâ Bernadette thì thaáy raát roõ 

khoâng coù baøn tay naøo caû maø chæ coù 

töôûng uaån cuûa coâ ñaõ giöõ gìn thaân xaùc 

suoát 122 naêm. Thaät laø töôûng uaån cuûa 

moãi con ngöôøi ñaõ laøm neân nhöõng  

PHEÙP MAÀU KYØ DIEÄU maø khoâng ai 

ngôø ñöôïc. Neáu moät ngöôøi naøo bieát 

caùch tu taäp laøm cho töôûng uaån hoaït 

ñoäng thì trong cuoäc ñôøi khoâng coøn coù 

moät söï vieäc gì xaûy ra maø ngöôøi ta goïi 



https://thuviensach.vn

TRÖÔÛNG LAÕO THÍCH THOÂNG LAÏC 

- 154 - 

laø MAÀU NHIEÄM hay laø TAÂM LINH 

nöõa. 

 

 

Thiếu nữ Bernadette 

Vaäy chuùng toâi xin môøi quyù vò 

tieáp tuïc ñoïc “Vài sự kiện về cuộc đời 

thôn nữ Bernadette” do Đức Long 

thuaät laïi nhö sau: “VietCatholic News 

(Thứ Tư  26 / 03 / 2008 10 : 46) 

Bernadette sinh ngày 7 tháng 01 

năm 1844 trong căn nhà kinh doanh máy 

xay bột ông Boly, đến tháng 02 năm 1856, 
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gia đình dọn về ở căn phòng “Cachot ”, 

Cachot là phòng giam nhà tù xưa. Từ ngày 

11 tháng 02 đến 16 tháng 06 năm 1858, Đức 

Mẹ đã hiện ra 18 lần với Bernadette. Ngày 

18 tháng 01 năm 1862, Đức Cha Laurence, 

giám mục giáo phận Tarbes công nhận sự 

thật Đức Mẹ hiện ra. Ngày 04 tháng 07 năm 

1866, Bernadette xin vào Dòng thánh 

Gilard, dòng nữ tu Bác Ái ở Nevers. Ngày 

30 tháng 10 năm 1867, Bernadette tuyên 

khấn và lấy tên là chị Marie-Bernard. Tháng 

09 năm 1874, Bernadette ngã chứng bệnh 

hen kinh niên, và mất ngày 16 tháng 04 năm 

1879. Ngày 08 tháng 12 năm 1933 được 

Đức Thánh Cha Piô XI phong thánh. 

Gia đình Bernadette rất nghèo. Cha 

là chủ tiệm một máy xay, bị phá sản, gia 

đình sống dựa vào những công việc nhỏ 

nhặt. Họ ở trong căn nhà tù cũ được cải 

dụng bởi vì nhà tù này trước đây tối tăm và 

hại cho sức khỏe. Họ có bốn người con, đêm 

ngủ chung một giường. 14 tuổi mà 

Bernadette chẳng hề biết đọc, chỉ biết nói 

tiếng thổ ngữ (bigourdan). 

Lúc xưng tội với cha Pomain, cha 

phó xứ, Bernadette thú nhận với Ngài rằng: 

“có một người nữ”. Anne Bernet, người viết 

tiểu sử thánh nhân Bernadette, nhận xét: 

“mọi người luôn có những lời lẽ thiếu tế nhị 

và nhã nhặn với Bernadette”(1). Khi sự kiện 

được tiết lộ, hàng trăm người dẫn Bernadette 

đến núi đá Massabielle và hỏi “Bà là ai ?”. 
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Ngày 25 tháng ba, người nữ trả lời: “Que 

soy era Immaculada Conception” (Ta là 

Đấng vô nhiễm nguyên tội). Bốn năm trước 

đó, Đức Giáo Hoàng Piô IX đã công bố tín 

điều vô nhiễm nguyên tội, nhưng tín điều 

này chưa được thông dụng đối với tín hữu 

công giáo lúc bấy giờ, Bernadette cũng 

không hiểu ý nghĩa tín điều đó. Vì bệnh hen 

kinh niên, Bernadette được ở nội trú tại nhà 

dưỡng lão Lỗ Đức, sau đó vào Dòng nữ tu 

Bác Ái ở Nervers, chị mất tại đây năm 1879, 

ở tuổi 35 tuổi, Bernadette được phong hiển 

thánh năm 1925 và phong thánh năm 1933. 

Người Nữ xinh đẹp và Bernadette trong 

những lần hiện ra 

Từ ngày 11 tháng 02 đến ngày 16 

tháng 06 năm 1858, Đức Trinh Nữ hiện ra 

với Bernadette 18 lần. Những lần hiện ra 

không ai thấy Người ngoài Bernadette. Lần 

hiện ra sau cùng, ngày 16 tháng 06, 

Bernadette không đến hang núi đá, vì bị cấm 

vào hang, cô sang bên kia bờ sông Gave (đối 

diện hang núi đá). “Chưa bao giờ tôi thấy 

Người đẹp đến thế”, Bernadette cho biết. 

Cảnh tượng diễn ra dưới triều đại 

vua nước Pháp Napoléon III, tại Lỗ Đức, thị 

trấn miền Pyréné. Ngày 11 tháng hai năm 

1858, Bernadette Soubious, lúc đó còn là 

một thiếu nữ rất trẻ, đi nhặt củi cùng với em 

gái và một cô bạn, bên bờ sông Gave, ở chân 

núi đá Massabielle có một cái hang, phía 

trên có một lỗ (tiếng Pháp: anfractuosité), 
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theo giải thích: lỗ là nơi, chỉ địa điểm hiện 

ra, Đức chỉ danh nhân, là tên Đức Mẹ. Hai 

từ này ghép lại thành địa danh “Lỗ Đức”. Từ 

nơi tăm tối ẩm ướt này, một tia sáng khác 

thường phát ra thu hút sự chú ý Bernadette, 

và cô thấy một “người nữ trẻ xinh đẹp” hiện 

ra. 

1. Lần hiện ra thứ nhất, thứ 5 ngày 

11 tháng 02, Bernadette kể lại rằng: “Người 

Nữ ấy mặc áo trắng dài, đầu đội khăn trùm 

trắng, lưng thắt đai xanh dương và trên đôi 

chân có bông hồng màu vàng.” Hai cô bé 

kia thì không thấy gì. Bernadette làm dấu 

thánh giá và lần hạt với Đấng hiện ra. Sau 

khi đọc kinh, Người biến mất. 

2. Lần thứ hai, chủ nhật ngày 14 

tháng 02. Bernadette cảm nhận được sức 

mạnh nội tâm thôi thúc cô đến hang đá, dù 

cha mẹ cấm đoán. Năn nỉ mãi cha mẹ cho 

phép đến hang đá. Sau khi đọc xong một 

chục hạt, Bernadette thấy Người xuất hiện, 

Bernadette rảy nước thánh và đọc kinh lần 

hạt với Người. Người Nữ cười và bái đầu. 

Khi đọc kinh xong, Người Nữ lại đi mất. 

3. Lần thứ ba, thứ 5 ngày 18 tháng 

02. Bernadette đọc kinh lần hạt với Người 

và hỏi tên Người: “Chị có thể cho biết tên?”. 

Người Nữ trả lời: “Không cần thiết đâu”, 

Người nói với Bernadette “Con muốn làm 

vinh danh Ta tại chốn này trong 15 ngày? 
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Ta không hứa làm cho con hạnh phúc ở thế 

gian này, nhưng thế gian khác”. 

4. Lần hiện ra thứ tư, thứ 6 ngày 19 

tháng 02.Bernadette đọc kinh lần chuỗi với 

Người, nến thắp sáng trong tay. Phong tục 

thắp nến dâng Đức Mẹ có từ đây. 

5. Lần thứ 5, ngày 20 tháng 02, Đức 

Trinh Nữ dạy Bernadette đọc kinh riêng. 

Sau đó Người biến mất, khiến Bernadette 

mang nỗi buồn man mác. 

6. Lần thứ 6, ngày 21 tháng 02. 

Người Nữ hiện ra với Bernadette từ sáng 

sớm. Sau đó, cha Pène và viên cảnh sát 

Jacomet chất vấn Bernadette. Viên cảnh sát 

bắt Bernadette kể lại điều cô đã thấy. Cô bé 

nói với ông ta bằng tiếng thổ ngữ “Aquero” 

nghĩa là điều lạ “Bernadette lần chuỗi với 

Người Nữ.” 

7. Lần thứ 7 vào ngày 23 tháng 02, 

Bernadette đang đọc kinh, thì Người hiện ra. 

8. Lần thứ 8, thứ tư, 22 tháng 02, 

Người Nữ ban sứ điệp sám hối: “Hãy sám 

hối! Ăn năn ! Hãy đền tội! Hãy cầu cùng 

Chúa cho kẻ có tội. Hãy hôn lên đất để kẻ 

tội lỗi biết sám hối.” 

9. Lần hiện ra thứ 9, vào thứ 5 ngày 

25 tháng 02. Đám đông nói với Bernadette: 

“Cô có biết rằng nói ra những điều vậy 
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người ta cho rằng cô điên?”. Bernadette trả 

lời: “Người Nữ bảo tôi uống nước suối... Tôi 

chỉ tìm được ít nước bùn, Người bảo tôi ăn 

cỏ gần nguồn nước, thế rồi Người biến mất 

và tôi đi luôn”. Người Nữ khuyên: ”Con hãy 

uống nước và tắm nước suối này. Hãy ăn 

cỏ nơi đây”. 

10. Lần thứ 10 & 11 vào thứ bảy và 

chủ nhật 27 tháng 02. Bernadette uống nước 

suối và làm cử chỉ sám hối. Ngày 28, hơn 

1000 người tham dự cuộc nhập định 

“extase”, Bernadette cầu nguyện, hôn lên đất 

và bò bằng đầu gối. Sau đó Bernadette bi 

đưa về nhà ông thẩm phán Ribes, bị dọa bỏ 

tù. 

12. Lần thứ 12 vào thứ hai, ngày 01 

tháng 02, hơn 1500 người trong đó có một 

linh mục bao quanh Bernadette tại hang đá 

Lỗ Đức. Ban đêm, một cô bạn sở tại, tên 

Cathrine Latapie, đến hang đá nhúng tay vào 

suối nước, tay của cô liền cử động được. 

13. Lần thứ 13 vào thứ 3, ngày 02 

tháng 03. Người Nữ giao cho Bernadette 

đem sứ điệp cho các linh mục. Người nói: 

“Hãy đi nói với các cha đến đây rước kiệu 

và xây dựng tại đây một ngôi nhà nguyện”. 

Bernadette nói điều đó với cha Peyramale, 

quản xứ Lỗ Đức. Cha Peyramale chỉ muốn 

biết một điều: “Nếu Người thực sự muốn 

một nhà nguyện, thì mong cho biết tên 

Người và cho hoa hồng nở ở hang đá”. Sau 
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đó, có minh chứng cho thấy, vào giữa đông 

mà hoa hồng ở hang đá vẫn nở. 

14. Lần hiện ra thứ 14, vào thứ 3 

ngày 03 tháng 03. Từ 7 giờ sáng, đã có mặt 

hơn 3000 người. Bernadette đến Lỗ Đức 

nhũng không thấy hiện ra. Sau khi tan 

trường, cô nhận thấy trong thâm tâm có 

tiếng gọi của Người Nữ, liền tới hang đá và 

hỏi tên Người Nữ, Người Nữ trả lời bằng 

một nụ cười. 

15. Lần thứ 15, vào thứ 5, ngày 04 

tháng 03. Đám đông khoảng 8000 người chờ 

đợi phép lạ, hết 1 chục hạt vẫn thấy im lặng. 

Vị cha xứ Peyramale cắm trại tại chỗ, trong 

20 ngay, Bernadette không đến hang đá. 

16. Lần thứ 16 vào thứ 5 ngày 25 

tháng 03. Tên của Người được biểu lộ, 

nhưng hoa hồng trên chân Người Nữ không 

nở như những lần hiện ra trước. Người 

ngước mắt lên trời cầu nguyện, đôi tay giăng 

hướng xuống đất và nói: “Ta là Đấng Vô 

Nhiễm”. Bernadette thấy vậy, liền chạy đi 

nói lại với mọi người điều cô thấy mà không 

thể hiểu. Những lời tường thuật của 

Bernadette làm cho vị cha xứ Peyramale vốn 

dũng cảm cũng phải bối rối. 

17. Lần thứ 17, vào thứ tư ngày 07 

tháng 04. Bernadette cầm nến sáng trong 

tay. Lửa cháy trên bàn tay mà không bị 
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bỏng. Sự kiện ngay lập tức được bác sỹ 

Bouzous ghi nhận. 

18. Lần cuối cùng vào thứ 6 ngày 

16 tháng 06, Bernadette cảm nhận được 

tiếng gọi huyền bí ở Lỗ Đức, nhưng vì cấm 

vào hang đá, nên cô sang phía bên kia bờ 

sông, đi trên đồng cỏ Ribère, đối diện với 

sông Gave, thấy Đức Trinh Nữ “xinh đẹp 

hơn bao giờ hết”. 

Ngay từ đầu, theo chân thánh nữ 

Bernadette, các người bệnh tật vội vàng về 

Lỗ Đức, họ cho biết được lành bệnh. Giáo 

Hội tỏ ra thận trọng vấn đề này: trong 150 

năm qua, Giáo Hội chỉ mới công nhận 67 

phép lạ, mặc dù phòng y tế trong tâm Lỗ 

Đức ghi nhận đă có 2000 trường hợp lành 

bệnh không thể giải thích được. (1) “Anne 

Bernet, Bernadette, Tempus”, p. 384 ) 

(Nguồn: Asomption & oeuvres và báo 

Figaro) 

Đức Long 
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XIN THAÀY  

CHO CON HOÛI 

Qua câu chuyện về thánh nữ 

Bernadette, con biết rằng khi còn sống 

tưởng uẩn của bà làm việc cho nên bà có 

những hiện tượng lạ là thấy được mẹ của 

chúa Jesus và làm được nhiều hiện tượng lạ 

khác. Nhưng con cũng vì tò mò xin Thầy 

giải thích thêm cho rõ. Cám ơn Thầy. Kim 

Quang 

1- Khi một người chết mà thân xác 

còn tươi như vậy là họ do tu tập phaùp gì mà 

có?  

Ñaùp: Khi một người chết mà thân 

xác còn tươi như vậy là do họ tu tập 

TÖÔÛNG PHAÙP. ÔÛ ñaây coâ Bernadette 

do loøng tin tuyeät ñoái neân töôûng coâ 

hoaït ñoäng chôù khoâng phaûi do tu taäp.  

Töôûng coâ Bernadette ñaõ 18 laàn 

hoaït ñoäng vaø nhö vaäy töôûng coâ raát deã  

xöû duïng khi coâ muoán laø noù hoaït ñoäng. 

Ñoïc trong baøi chuùng ta thaáy raát roõ 

nhö: löûa chaùy treân baøn tay maø khoâng 

bò phoûng, Ñöùc Trinh Nöõ hieän ra 

nhieàu laàn coâ ñaõ thaáy qua töôûng. 

Ngöôøi naøo muoán luyeän töôûng 

hoaït ñoäng thì duøng töôûng hôi thôû töø 

treân ñaàu ñi xuoáng chaân roài töø chaân ñi 
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voøng ra sau löng roài chaïy theo xöông 

soáng trôû leân ñaàu vaø hôi thôû cöù ñi 

voøng troøn nhö vaäy goïi laø chuyeån phaùp 

luaân. Ñoù laø luyeän töôûng hôi thôû 

Khi öùc cheá yù thöùc khoâng cho 

nieäm khôûi nhö Thieàn ñoâng ñoä bieát 

voïng lieàn buoâng, tham thoaïi ñaàu, 

tham coâng aùn v.v…, ñoù laø tu taäp veà 

töôûng khoâng, ngöôøi naøy tu taäp nhö 

vaäy seõ nhaäp vaøo khoâng voâ bieân xöù 

töôûng. Khi ngöôøi naøy nhaäp vaøo khoâng 

voâ bieân xöù töôûng roài boû thaân xaùc thì 

thaân xaùc ngöôøi naøy coøn nguyeân veïn 

khoâng tan raõ hoâi thoái. 

2- Người theo đạo thiên chúa  không 

có tu định, vậy tại sao họ lại có thể để lại 

thân xác như vậy?  Bằng cách nào tưởng của 

họ hoạt động? Do quá tin vào có thiên chúa 

chăng? 

Ñaùp: Töôûng do loøng tin vaøo 

Thieân Chuùa, töôûng coâ Bernadette 

hoaït ñoäng. Nhôø töôûng hoaït ñoäng thaân 

xaùc coâ khoâng hö hoaïi..  

3- Có phải tưởng của họ đang hoạt 

động cho nên thân xác không hủy hoại?  

Ñaùp:  Ñuùng vaäy, töôûng cuûa coâ 

Bernadette ñang hoaït ñoäng neân thaân 

xaùc coâ khoâng huûy hoaïi 
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4- Những người có thân xác như vậy 

đã tái sanh chưa? hay có phải tái sanh 

không? 

Ñaùp: Vieäc taùi sinh khoâng lieân 

heä vôùi thaân xaùc ngöôøi cheát. Khi ngöôøi 

vöøa taét thôû laø nghieäp cuûa ngöôøi aáy 

töông öng ñaõ taùi sinh laøm moät ngöôøi 

khaùc roài. Nghieäp coâ Bernadette ñaõ taùi 

sinh laøm moät ngöôøi khaùc, coøn thaân 

xaùc coâ khoâng hö hoaïi laø do töôûng uaån 

trong thaân coâ hoaït ñoäng baûo veä neân 

thaân xaùc coâ gioáng nhö ngöôøi ñang 

nguû, moät giaác nguû daøi 122 naêm vaø 

coøn tieáp tuïc nöõa neáu töôûng uaån coâ coøn 

hoaït ñoäng. Töôûng uaån trong con ngöôøi 

laø moät phaùp maàu laø moät ñieàu kyø laï 

maø ngöôøi naøo cuõng coù, nhöng ngöôøi 

coù töôûng hoaït ñoäng vaø ngöôøi coù töôûng 

chöa hoaït ñoäng. Vì theá maø moïi ngöôøi 

khoâng bieát neân cho laø phaùp maàu cho 

laø nhöõng ñieàu kyø laï. 

6- Có những hiện tượng lạ nói rằng 

nhiều người bị bệnh viếng thăm bà thì được 

chữa khỏi bệnh? Điều đó được giải thích 

như thế nào? 

Ñaùp: Ñaõ noùi ñeán töôûng thì trò 

beänh cuûa ngöôøi khaùc laø moät vieäc deã 

daøng, chæ caàn hai töôûng töông öng 

nhau trong moät töø tröôøng thì ngöôøi coù 
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beänh seõ laàn laàn heát beänh. Cho neân coù 

ngöôøi beänh ñeán thaêm thaân xaùc coâ 

Bernadette laø veà nhaø heát beänh nhöng 

coù ngöôøi laïi khoâng heát beänh. Ñoù laø 

töôûng ngöôøi beänh töông öùng vôùi töôûng 

cuûa coâ Bernadette ñang hoaït ñoäng ñeå 

baûo veä thaân xaùc coâ 

7- Có cách nào làm cho thân xác 

đang tươi như vậy rã ra không? Hay là cứ để 

theo thời gian sẽ rã. 

Ñaùp: Chæ caàn moät ngöôøi nhaäp 

vaøo Thöùc Voâ Bieân Xöù Töôûng thì seõ 

baét gaëp töôûng thöùc cuûa coâ Bernadette 

vaø giuùp töôûng thöùc coâ ngöng hoaït 

ñoäng thì thaân xaùc coâ tan raõ töùc khaéc. 

Coøn neáu ñeå töôûng thöùc cuûa coâ 

Bernadette hoaït ñoäng thì thaân xaùc coâ 

khoâng bao giôø tan raõ. 
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MOÄT NGÖÔØI ÑAÕ CHEÁT SAO 

COØN OÙI MAÙU TÖÔI 

Coù moät Phaät töû keå: chuùng toâi 

coù moät oâng chuù, oâng chuù coù hai ñöùa 

con moät trai moät gaùi. 

- Caäu con trai thì ruôïu cheø beâ 

beùt 

- Coâ con gaùi thì ñaøn ñieám trai 

gaùi toaøn laø nhöõng ngöôøi hö thaân maát 

neát. 

Khi oâng saép cheát caám khoâng 

cho hai ñöùa con ñeå tang nhöng hai 

ñöùa nhaäu nheït vaø daãn baïn beø veà quaäy 

phaùp trong ñaùm tang laøm cho coâ baùc 

baát bình. Luùc baáy giôø thaân xaùc oâng 

ñang lieäm trong moät chieác aùo quan 

baèng thuûy tinh, vì theá moïi ngöôøi ñeàu 

nhaän thaáy maùu töôi trong mieäng oâng 

traøo ra. 

Coù ngöôøi hoûi taïi sao ngöôøi cheát 

roài maø coøn töùc toái ñeán ñoåi maùu töôi 

chaïy ra mieäng? 

Ngöôøi cheát roài nhöng thaân xaùc 

chöa huûy hoaïi neân töôûng coøn ñang 

hoaït ñoäng, neáu khi thaân huûy hoaïi tan 

naùt coøn moät ñoáng thòt thì töôûng 

ngöng hoaït ñoäng. 
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Töôûng coøn hoaït ñoäng thì tham, 

saân, si, maïn, nghi ngöôøi ñoù coøn ñuû, vì 

theá con caùi khoâng nghe lôøi daïy baûo 

quaäy phaù, duø luùc baây giôø thaân xaùc ñaõ 

cheát töùc laø thaân xaùc ngöng thôû chôù 

toaøn boä thaân nguõ uaån coøn nguyeân veïn 

thì töùc giaän oùi maùu laø moät leõ bình 

thöôøng, vì tai maét, muõi, mieäng hoï coøn 

nguyeân veïn coù hao maát caên naøo ñaâu. 

Cho neân nhöõng ngöôøi khoâng 

hieåu töôûng, cho raèng khi heát thôû thaân 

xaùc nhö moät khuùc caây, khuùc goã. Hieåu 

nhö vaäy laø sai, thaân xaùc ngöôøi môùi 

cheát khoâng phaûi laø khuùc goã, khuùc caây. 

Hoï khoâng thôû nhöng töôûng cuûa hoï 

vaãn coøn caûm nhaän taát caû moïi söï vieäc 

xaûy ra beân ngoaøi, luùc baây giôø hoï cuõng 

gioáng nhö ngöôøi ñang nguû chieâm bao. 
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ÑÖA ANH 

 TRÔÛ LAÏI QUEÂ NHAØ 

 

 

 

Thieát nghó trong cuoäc ñôøi 

cuûa moät con ngöôøi ai maø chaúng coù 

khoâng ít nhöõng nieàm vui meânh moâng 

vaø coù caû nhöõng noãi buoàn voâ taän. Nhaát 

laø ñoái vôùi nhöõng gia ñình trong 

nhöõng naêm thaùng ñaát nöôùc coù chieán 

tranh, hình aûnh ngöôøi vôï treû oâm ñöùa 

con beù boûng ñöa tieãn choàng ra maët 

traän… hoï laëng leõ nuoát nöôùc maét vaøo 

trong, daønh cho ngaøy gaëp laïi. Vaø sau 

bao naêm, chieán tranh ñaõ luøi xa - 

ngöôøi vôï treû ngaøy naøo, baây giôø treân 

maùi toùc ñaõ baïc - ngöôøi ra ñi maõi 

chaúng thaáy veà?! 

Ñoù laø tröôøng hôïp cuûa gia ñình 

chò Traàn Thò Nghóa ôû xaõ Bình Minh, 

huyeän Kieán Xöông, tænh Thaùi Bình - 

giöõa nhöõng ngaøy giaëc Myõ môû roäng 
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chieán tranh ôû caû hai mieàn Nam, Baéc 

(1965) – anh Ñoaøn Vaên Côø, choàng cuûa 

chò – moät boä ñoäi phuïc vieân ñaõ nhanh 

choùng trôû laïi quaân nguõ. Ngaøy anh leân 

ñöôøng, chò Nghóa hai tay aüm ñöùa con 

gaùi nhoû tieãn chaân anh…vaø roài coù ai 

ngôø cho maõi ñeán khi caû hai mieàn ñaát 

nöôùc traøn ngaäp nieàm vui ñaïi thaéng, 

chò Nghóa môùi bieát tin choàng qua 

maûnh giaáy baùo töû: anh Ñoaøn Vaên Côø, 

choàng chò ñaõ hy sinh ngaøy 13 / 8 / 

1986 taïi… “maët traän phía Nam” (!). 

Tröôùc noãi ñau töû bieät, chò Nghóa 

chæ coøn bieát aâm thaàm laëng leõ ñau xoùt 

phaän mình vaø thöông cho ñöùa con 

coâi, suoát bao naêm roøng mong gaëp maët 

cha. 

Gioáng nhö nhieàu gia ñình coù 

ngöôøi thaân coøn “naèm” laïi treân caùc 

chieán tröôøng, duø xa xoâi caùch trôû, chò 

Nghóa ñaõ cuøng caùc anh chò em trong 

nhaø vaø nhaát laø söï quyeát taâm cuûa chaùu 

Hoa – con gaùi duy nhaát cuûa lieät syõ, 

ñaõ baèng moïi caùch lieân heä vôùi caùc 

ñoàng ñoäi cuõ cuûa anh coøn soáng ñeå 

thaêm doø nôi choân caát di haøi. Caùc baùc, 

caùc chuù vaø caû caùc coâ ñaõ cuøng chaùu 

Hoa laàn doø ñeán nhieàu nôi. Song taát 
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caû chæ laø “moø kim ñaùy bieån”. Maõi naêm 

1994, gia ñình môùi nhaän ñöôïc tin baùo 

cuûa Ban chính saùch Boä chæ huy quaân 

söï tænh Kon Tum - thì noãi buoàn laïi 

caøng theâm saâu naëng! Bôûi ñoù laø nhöõng 

lôøi an uûi, vì chính hoï cuõng khoâng bieát 

phaàn moä lieät syõ Côø hieän giôø ñang 

“yeân nghæ” ôû nôi ñaâu!? Choán traän ñòa 

naêm naøo, gioù nuùi vaãn aøo aøo, möa röøng 

vaãn ngaøy ñeâm xoái xaû… 

Cho maõi cuoái naêm 2003, töùc laø 

sau 34 naêm ngaøy lieät syõ Ñoaøn Vaên Côø 

hy sinh, chaùu Thieâm - ngöôøi chaùu 

cuøng huyeát toäc môùi gaëp coâ Naêm 

Nghóa - moät nhaø ngoaïi caûm coù uy tín, 

ñöôïc baùo chí ca ngôïi coù khaû naêng tìm 

moä lieät syõ thaát laïc. Coâ Naêm Nghóa ñaõ 

duøng phöông phaùp ñaëc bieät cuûa mình 

ñeå tieáp noái thoâng tin vôùi nhöõng ngöôøi 

ñaõ khuaát. Qua coâ Naêm Nghóa - lieät syõ 

Côø ñaõ chæ cho ngöôøi thaân trong gia 

ñình, raèng moä cuûa anh naèm treân moät 

bìa röøng, phaûi ñi qua Huyeän Ñaéc Toâ: 

ñaây laø caàu, ñoaïn kia laø coáng vaø quaûng 

xa xa laø khu vöïc nhaø roâng… Lieät syõ 

coøn chæ roõ moä cuûa mình naèm ôû phía 

Taây caùch 20 meùt cuûa moät con suoái, 

ñaàu quay veà phía nuùi. Phaàn beân treân, 

sau 35 naêm treân moà khoâng coøn daáu 
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veát. Tæ mæ hôn, nay treân moä coù nhöõng 

caây maéc côõ (xaáu hoå) troå hoa maøu tím. 

Taám vaûi baït maø ñoàng ñoäi cuoän xaùc ñeå 

choân, hieän coù goùc ñaõ bò troài leân treân 

maët ñaát. Moä cuûa anh ôû vò trí ñaàu tieân, 

keá ñoù phía beân traùi laø maáy ngoâi moä 

nöõa laø cuûa nhöõng chieán syõ queâ mieàn 

Nam (coù keøm theo teân tuoåi vaø ñòa chæ 

laø caùc lieät syõ Nguyeãn Ñöùc Taâm, vôï laø 

Buøi Thò Ngoaït ôû phöôøng Taân Hieäp, 

TP. Bieân Hoøa; lieät syõ Buøi Vaên Troïng, 

coù con laø Hoaøng Vaên Thoï ôû thò traán 

Bình Ba, Baø Ròa…). Cuoái cuøng lieät syõ 

Côø thuùc giuïc: 

“Caùc em haõy nhanh choùng ñöa 

anh veà, keûo muøa möa naøy chaéc caùc 

anh khoâng coøn truï noãi…”. 

Qua böôùc ñaàu “naém” ñöôïc thoâng 

tin coi laø heä troïng, nhöõng ngöôøi thaân 

trong gia ñình lieät syõ haún coøn nieàm 

vui daøo daït naøo vui hôn? Vaø chaëng 

ñöôøng thöïc hieän, duø khoù khaên ñeán 

maáy, nhöng ñaõ coù coâ Naêm cuøng ñi vaø 

ñeán ñaâu cuõng gaëp ngöôøi daãn ñöôøng 

chæ loái - moïi trôû ngaïi cuõng ñaõ qua ñi. 

Maáy gia ñình cuûa lieät syõ Nguyeãn Ñöùc 

Taâm; Buøi Vaên Troïng… cuøng ñi tìm moä 

ñaõ toaïi nguyeän nieàm mong ñôïi. 
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Rieâng coù lieät syõ Ñoaøn Vaên Côø laø 

ngöôøi mieàn Baéc - theo lôøi keå laïi cuûa 

oâng Nguyeãn Minh Chaâu, em reã cuûa 

lieät syõ… “Ngaøy hoâm aáy, töø beán xe Gia 

Lai, hai vôï choàng toâi mua 3 veù xe 

khaùch Baéc-Nam - trong ñoù coù 1 veù 

daønh rieâng cho anh. Treân ñöôøng ñoùn 

vaø cuõng laø ñöa anh cuûa chuùng toâi veà 

raát an toaøn. Tôùi Phuû Lyù, taïi ñaây coù 

khaù ñoâng ñuû anh chò em cuøng caùc 

chaùu coâng taùc vaø sinh soáng ôû Haø Noäi, 

Haûi Döông… Laïi coù caû vôï choàng con 

caùi cuûa chaùu Thieâm töø Tp.Hoà Chí 

Minh… taát caû ñang tuùc tröïc vaø chuaån 

bò saün saøng xe coä, raát traân troïng ñoùn 

haøi coát cuûa anh vôùi moät nieàm vui hoøa 

quyeän trong noãi buoàn khoân ngaên gioït 

leä… Treân ñöôøng veà Thaùi Bình, qua caàu 

Taân Ñeä khaù hieän ñaïi hoâm nay, chuùng 

toâi coá yù cho xe chaàm chaäm ñeå anh 

ñöôïc laéng nghe nhöõng aâm thanh quaù 

khöù cuûa con phaø naêm xöa, khi anh 

cuøng ñoàng ñoäi sang soâng thaúng tieán 

vaøo Nam. 

Xe vöøa xuoáng khoûi chaân caàu, ñaây 

roài! Chaùu Hoa con gaùi cuûa anh! Chaùu 

Ngoïc con reå cuûa anh, caùc chaùu Long 

vaø Linh, chaùu cuûa anh. Vaø coøn ñaây, coù 

khoâng ít nhöõng ngöôøi thaân ñang chôø, 
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ñang ñôïi. Chæ tieác raèng chò Nghóa vôï 

anh hieän ñang oám neân ñaønh phaûi ôû 

nhaø chôø anh nôi coång, nhö nhöõng 

ngaøy naøo. 

Ñoù laø luùc ñoâng ñuû anh em, baø con 

trong gia toäc, trong laøng xoùm ñaõ coù 

maët ñoâng ñuû ñeå ñoùn nhaän di haøi cuûa 

moät ngöôøi chieán syõ ngaøy aáy ñaõ ra ñi… 

Trong nhöõng tieáng ngheïn ngaøo nöùc 

nôû... toâi hieåu, vôùi chò Nghóa - ngaøy aáy 

tieãn choàng leân ñöôøng, chò ñaâu coù 

mong sau naøy ñoùn anh trôû veà trong 

nieàm vinh döï ñöôïc laø vôï cuûa moät anh 

huøng lieät syõ! Tröôùc anh linh cuûa 

ngöôøi ñaõ khuaát - chuùng em vaø caùc 

chaùu xin ñöôïc ñoâi chuùt töï haøo laø ñi 

tìm ñöôïc di haøi cuûa anh ñem veà trong 

noãi ngoùng troâng gaàn suoát ñôøi chò”. 

Moä cuûa anh ñaõ ñöôïc naèm trong 

nghóa trang lieät syõ cuûa huyeän…Trong 

noãi ñau maát maùt coù laãn nieàm vui, 

möøng raèng sau 35 naêm anh ñaõ trôû veà 

vôùi bao nieàm thöông noãi nhôù. 

Traàn Ngoïc Laân 

(Vieát theo lôøi keå cuûa oâng Nguyeãn 

Minh Chaâu vaø taøi lieäu cuûa Lieân hieäp 

khoa hoïc thoâng tin UIA). 
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ÑÖA ANH TRÔÛ VEÀ laøm cho moïi 

ngöôøi coù ngöôøi thaân ñaõ hy sinh naèm 

xuoáng treân maõnh ñaát queâ höông ñaõ 

khoâng caàm ñöôïc nhöõng gioït nöôùc maét. 

Phaûi chuùng ta khoùc cho nhöõng ngöôøi 

chöa ñöôïc mang haøi coát veà taän queâ 

nhaø vaø cuõng khoâng bieát nhöõng haøi 

coát aáy hieän giôø coøn ôû ñaâu. Chaúng haïn 

nhö em trai cuûa chuùng toâi – Leâ Vaên 

Taân, xöông coát em ôû ñaâu? Meï ñaõ cheát 

laâu roài, khi coøn soáng moãi khi nhaéc 

ñeán em, meï khoâng caàm ñöôïc nöôùc 

maét, moãi chieàu töïa cöûa nhìn veà phía 

böôùc chaân em ñi maø nöôùc maét meï cöù 

tuoân traøo khoâng döùt. 

Luùc baáy giôø, em bieát sao khoâng? 

Anh chæ khuyeân lôn meï: Meï ñöøng 

khoùc nöõa meï, mai moát em con seõ veà, 

khi nhieäm vuï laøm xong. 

Lôøi an uûi meï nhö vaäy, nhöng 

chính anh cuõng khoâng caàm ñöôïc 

nhöõng gioït nöôùc maét cuûa mình. Vì 

bieát bao giôø nhieäm vuï giaûi phoùng ñaát 

nöôùc môùi xong. Giaëc thì aøo aït suùng 

ñoàng ñaïi baùc, xe taêng thieác giaùp coøn 

quaân ñoäi mình ñaùnh giaëc baèng taàm 

voâng vaïc nhoïn. So hai löïc löôïng thì 

bieát raèng ñaát nöôùc muoán giaûi phoùng 
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thì phaûi hy sinh bieát bao ngöôøi con 

thaân yeâu cuûa toå quoác. 

Ngaøy nay ñaát nöôùc thoáng nhaát, 

ñoäc laäp hoøa bình, moïi gia ñình coù con 

em hy sinh thì ruõ nhau ñi tìm haøi coát 

qua caùc nhaø ngoaïi caûm, hoï ñi khaép 

nôi trong nöôùc, coøn gia ñình mình thì 

sao?  

Gia ñình mình ñaâu coù ngöôøi laøm 

quan lôùn thì bieát döïa vaøo ñaâu maø tìm 

haøi coát em mình, nhieàu khi ngöôøi ta 

coøn baûo em mình theo giaëc cheát. Thaät 

laø ñau loøng. Nhöõng anh caùn boä laøm 

tænh uûy vieân Taây Ninh naêm xöa hoï ñaõ 

ñöa em toâi thoaùt ly gia ñình vaøo 

chieán khu laäp boä ñoäi ñeå ñaùnh giaëc. 

Baây giôø laàn löôït hoï ñaõ cheát gaàn heát 

chæ coøn moät vaøi anh chò em vì quaù giaø 

neân phaûi höu trí.  

Noãi ñau cuûa gia ñình coøn bieát noùi 

vôùi ai baây giôø. Cha maát, meï maát anh 

em laàn löôït cuõng cheát theo, nhöõng 

theá heä con chaùu veà sau coøn coù ai bieát 

khoâng, neáu khoâng coù nhöõng trang söû 

gia ñình thì ngaøy mai con chaùu coøn 

laáy ñaâu laøm chöùng cöù Gia ñình töø oâng 

cha anh, em vaø chò em ñeàu ñem coâng 
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söùc vaø maùu xöông toâ ñaép cho queâ 

höông xöù sôû. 

Ñeå keát thuùc taäp saùch naøy chuùng 

toâi xin khaúng ñònh LINH HOÀN 

khoâng coù maø chæ coù TÖÔÛNG UAÅN 

hoaït ñoäng maø thoâi. 
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