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 Đời  Sống  Sau  Khi  Chết 

Tác giả : Mary T. Browne 

Phỏng dịch : Dương Gia 

 

            Mở  Đầu. 

 

Tôi sinh ra với một năng khiếu thiên phú về tâm linh.Tôi sẵn có một 

thiên phú khi sinh ra đời. Năm mới lên 7, tôi đã thấy linh hồn của một bà 

đã chết. Kinh nghiệm này không làm tôi sợ hãi, mà coi đó là một việc 

bình thường. Tôi kể lại cho bà tôi (Grace) nghe, những gì tôi đã chứng 

kiến. Tôi ngạc nhiên vì bà bảo không nên nói với ai vì mọi người sẽ 

hoảng sợ những gì họ không thấy. Bà nói rằng tôi có thiên phú đặc biệt 

và đó là một đặc ân. 

Cách nay 12 năm tôi đã bắt đầu hành nghề tâm linh. Tôi đã giúp cho 

bạn bè những lời khuyên về tâm linh và miệng truyền miệng, mọi người 

tìm đến tôi để được hiểu biết hơn về cái nhìn nội quán của đời họ. 

Tôi từng là một ca sĩ và kịch sĩ, nhưng tôi đã rời bỏ sân khấu do 

những đòi hỏi của tâm linh ngày càng tăng.  Kể từ đó có hơn năm ngàn 

người đã tìm tới tôi. Họ là thư ký, người bán hàng, học sinh, sinh viên 

điện thoại viên, nghệ sĩ đoạt giải Oscar. Họ có một điểm chung là muốn 

tìm hiểu về tâm linh. Và vấn đề thường được đề cập đến là cuộc sống 

sau khi chết.  

Chúng ta đã được nghe nhiều kinh nghiệm khác nhau từ nhiều nguồn 

như lên đồng, cận tử. . . hay từ những người có khả năng thiên phú đưa 

tin từ những người đã qua đời về cuộc sống sau khi chết Tôi không có 

kinh nghiệm nào về cận tử, cũng như không phải là một đồng tử đi làm 

trung gian truyền những thông điệp của người quá cố. 

Nội quán của tôi là thiên phú bẩm sinh. Khả năng này giúp tôi có thể 

nhìn thấy người quá cố và nhận những thông điệp của họ. Tôi có thể tập 

trung tư tưởng trên một màn ảnh tâm linh và nhìn rõ những hình ảnh đó 

như một ánh chớp thoáng qua hay là được lưu lại trong một khoảnh khắc.  

Tôi nhìn thấy rõ rang những hình ảnh ở thế giới bên kia (nơi mà chúng 

ta sẽ tới sau khi chết). Từ khi còn nhỏ, những thông điệp từ thế giới bên 

kia đã gửi tới tôi bằng nhiều cách. Thường thường khi tôi chú tâm vào 
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màn hình tâm linh để vượt qua bức tường ngăn cách giữa thế giới này và 

thế giới bên kia, và tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng những hình ảnh của thế 

giới đó. Tôi có thể phân tích những hình ảnh này nói gì. Tôi không gọi 

những vong linh này tới, họ tự tới. Tôi cũng đã gập những người có kinh 

nghiệm cận tử. họ giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi cũng làm việc với những 

người gần cái chết, nhưng làm việc với những người sống nhiều hơn. 

Tôi không dùng cả ngày để nói chuyện với người chết hay thăm thú 

những cảnh giới bên kia, việc tôi làm là với người ở đây và bây giờ.  

Tôi tìm thấy chìa khoá của hạnh phúc là hiểu biết sự liên tục của đời 

sống. Chúng ta không chết, chỉ bỏ lại cái xác này như quẳng một cái áo 

cũ. Tinh thần chúng ta tiến vào thế giới tinh thần. Linh hồn ngơi nghỉ 

cho tới khi sẵn sàng để tiếp nhận kinh nghiệm mới và chúng ta được tái 

sinh. Thế giới này là một lớp học để linh hồn ta phát triển. Chúng ta trở 

lại trái đất này cho đến khi ta học xong. Mỗi hành động của chúng ta 

không những ảnh hưởng đến đời này mà còn cả đến những đời sau nữa. 

Mỗi người sống ở trên đời này đều có một số phận do kết quả của những 

hành động từ trong quá khứ. Sự kiện này không những áp dụng ở thế 

gian này mà còn cả ở thế giới bên kia. 

Tôi sẽ kể những gì tôi kinh nghiệm về cuộc sống sau khi chết. Nó sẽ 

giúp mọi người hết sợ chết và thấy sự thiêng liêng của đời này. Đối với 

những kẻ hoài nghi vì không hợp với lý luận, tôi chỉ có thể nói rằng tôi 

biết những gì tôi đã thấy. Bạn có hỏi bác sĩ về những người bị ngộ độc 

về Ivy (cây,cỏ độc) không ? ông ta biết những gì ông ta thấy. Kinh 

nghiệm đã dạy ông ta biết vậy. 

Có một tấm màn mỏng che phủ thế giới tâm linh, mà phần lớn chúng 

ta không thấy. Tôi không phải là người độc nhất trong nhân loại nhìn 

thấy tấm màn mỏng này. Trong lịch sử có nhiều nhà tiên tri, tôi kể cho 

bạn nghe những gì tôi đã nhìn thấy, nghe thấy từ thế giới bên kia. Tôi 

sắp xếp những hình ảnh của thế giới bên kia theo những tri kiến trên 

màn ảnh tâm linh, từ những bạn hữu và thầy trong thế giới tâm linh, và 

những người sống sót sau kinh nghiệm cận tử. Căn cứ vào những gì tôi 

đã được học hỏi, tôi hy vọng sẽ vẽ được cảnh bên kia cho các bạn biết. 

Khi đọc cuốn sách này, bạn sẽ thấy rõ ràng đây không phải là một cuốn 

sách nói về sự chết, nhưng là cách sống ở cả 2 phía. 
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CHƢƠNG  I 

Sự  Chuyển  Di 

 
Một điều không thể tránh được trong đời là cái chết. Tôi thích nói là 

đi qua (chuyển di), từ một thế giới vật chất sang qua thế giới tinh thần. 

Sự chuyển di này không phải là một sự kết thúc. Đây là một sự biến đổi 

về ý thức, từ một thế giới vật chất giới hạn sang một thế giới tinh thần 

vô giới hạn. Khi chúng ta lìa khỏi những nhu cầu của thế giới vật lý này, 

chúng ta có thể bay bổng trong sự học hỏi mới. Hãy suy nghĩ đi, chúng 

ta phải bỏ biết bao thời gian để chăm sóc cái thân xác này ? Chúng ta 

phải kiếm tiền để nuôi nó, nhà ở, quần áo, giải trí,  . . . Ngay nghỉ ngơi 

đã chiếm một phần tư thời gian sống rồi. Nếu bị bệnh hoạn còn chiếm 

nhiều thời gian để chữa trị và hồi phục nữa. Cơ thể con người là một bộ 

máy thần kỳ mà người ta phải học để xử dụng đúng đắn. Đời sống vật 

chất có thể dùng một chữ Phạn Maya để mô tả. Nó có nghĩa là ảo ảnh. 

Triết lý Ấn Độ dạy rằng thực tại là cái gì bị phá huỷ và bất diệt. Mọi vật 

đều biến đổi. Mọi bắt đầu đều có tận cùng đó là Ảo. Mọi việc trên đời 

chỉ là tạm bợ, không thật. Đơn giản là sự vật không là như chúng có vẻ 

là. Một câu thành ngữ Trung Hoa nói rằng đừng xét một căn nhà theo vẻ 

bên ngoài của nó. Hình tượng giả tạo bên ngoài có thể làm ta tưởng căn 

nhà có một nền móng vững chắc, kinh nghiệm dạy ta đó đó không phải 

là sự thật. Khi phạm sai lầm này chúng ta đã sống trong ảo tưởng. Nếu 

chúng ta tin rằng chúng ta chỉ có một đời sống độc nhất trên thế gian này  

là chúng ta đã tin vào một ảo tưởng, cũng như tin rằng chết là hết thì đó 

cũng là một ảo tưởng nghiêm trọng. 

 

1- Cái  gì  sẽ  xẩy  ra  khi  ta  chết. 

Có nhiều tài liệu của những người cận tử. Họ trở  về và kể cho chúng 

ta những kinh nghiệm của họ. Họ đến biên giới nhưng không có giấy 

thông hành. Sở di trú gởi họ về để hoàn tất thủ tục. Trong cuộc viếng 

thăm ngắn ngủi họ đã cảm nhận được tần số rung động của thế giới đó 

và thấy người và cảnh vật của thế giới ấy. Họ bị lôi cuốn và bực mình vì 

không được ở lại. Sự chết là sổ thông hành sang thế giới mới ấy. Bạn 



4 

 

qua thế giới ấy qua hành động của bạn. Tiền tài và giao tế ở thế giới này 

không có hiệu quả gì ở thế giới đó. Tính chất của bạn là vị trí của bạn. 

Dù trên đời này bạn là chủ ngân hàng hay người đếm tiền, không quan 

hệ, quan hệ là bạn đã sống như thế nào. Chúng ta phải sửa soạn cho cuộc 

hành trình này bằng cách sống ngay thẳng và yêu thương. Nói một cách 

đơn giản thì khi chết đi phần tinh thần lìa khỏi phần vật chất. Sợi giây 

bạc (silver cord) nối giữa thân tinh thần và thân vật chất như sợi nhau 

của đứa con nối với người mẹ bị đứt. Trong trường hợp cận tử sự đứt ấy 

không nhiều lắm thân tinh thần và thân vật chất rời xa nhau nhưng vẫn 

còn liên lạc. Thân tinh thần trôi trên thân vật chất. Theo lời kể của 

những người cận tử thì họ thấy sự hoạt động của các bác sĩ ở phòng mổ, 

phòng cấp cứu, hay các cảnh sát tại các nơi xảy ra tai nạn. Sau đó họ 

thấy đi qua một đường hầm cuối cùng là một luồng sáng kỳ diệu bao 

phủ họ ở cuối đường hầm. Và những thân nhân, bè bạn chờ đón họ. Họ 

được bảo là chưa tới lúc, và phải quay trở lại để trả hết nghiệp. 

Phần lớn những người trải qua tình trạng cận tử đều trở lại thế giới 

này rất nhanh. Họ không có thời gian để thăm viếng cảnh giới tinh thần. 

Nhưng chắc chắn là họ được phép một phần nào nhìn thấy thế giới ấy. 

Nhiều người không muốn trở lại thế giới này. Bạn có thấy lý thú không ? 

Nếu chết là điều đáng sợ thì sao các người ấy chỉ mới thoáng nhìn thấy 

thế giới bên đó lại không muốn rời bỏ ? 

-Kinh nghiệm thật tuyệt vời, tôi chưa bao giờ cảm thấy an ninh và 

bình yên như thế !  

Quả thực có một cuộc sống sau khi chết. Những người có kinh 

nghiệm cận tử không có cùng kinh nghiệm giống nhau. Họ không còn sợ 

chết, họ cảm thấy được tự do. Họ được biết rằng sống trên đời này là để 

học hỏi, để thăng tiến và phụng sự kẻ khác. Khi tôi nghe được những 

câu chuyện của họ, tôi mới nhớ đến câu Thánh thi 23 : “Khi bước qua 

thung lũng bóng tối của sự chết, tôi không còn sợ gì nữa cả.”  

Có thể nào thung lũng bóng tối của tử thần là đường hầm mà những  

người trải qua cận tử đã đi qua ? 

 

2- Bạn  không cô  độc. 

Mặc dầu có sự hứa hẹn là cuộc sống sau khi chết sẽ rất sung sướng 

nhưng phần lớn người ta sợ chết. Ý tưởng phải xa người thân, bạn bè, 
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thật không thể chịu được. Chúng ta phải tự an ủi khi linh hồn rời khỏi 

thể xác, thì bạn sẽ thấy có người thân đứng chờ giơ tay đón bạn sang thế 

giới bên kia. Bạn sẽ thấy hình ảnh rõ ràng những người bạn thương yêu 

đã qua đời trước bạn. Trong trường hợp bạn không có người thân thì sẽ 

có những người tình nguyện hướng dẫn.  

Tôi đã từng đứng đầu giường những người sắp chết, khi thời gian ra 

đi đã gần kề, tôi đã thấy họ nói chuyện với những người than đã khuất. 

Nếu bạn không quen với thế giới tâm linh, bạn có thể nghĩ rằng người 

bệnh bị ảo giác do tác dụng của thuốc. Tôi xác nhận với bạn rằng đó chỉ 

đơn giản là cái thân tinh thần bắt đầu sự chuyển di. Bệnh nhân thấy mình 

nửa ở thế giới vật chất, nửa ở thế giới tinh thần, cần một chút thời gian, 

chết là sinh ra ở thế giới tinh thần. 

 

3- Nicky. 

Tôi để điện thoại ở gần giường, để đề phòng trường hợp bạn thân 

Nicky gọi. Anh ta sống ở một thành phố khác và chúng tôi cũng không 

thường gập nhau. Anh ta bị bệnh nặng, chúng tôi, bạn bè và người thân 

của anh biết anh không còn sống được bao lâu nữa. Anh ta được bệnh 

viện trả về nhà và sống với người chị. Khi tình trạng sức khỏe của anh 

đã yếu dần, anh gọi cho tôi và nói : 

-Nana đã ở đây rồi ! 

Nana là bà của anh ta, đã mất vài năm trước rồi. Họ rất thân nhau, và 

anh ta rất nhớ bà. 

10 ngày trước khi mất, anh ta gọi cho tôi vào lúc 3 giờ sáng. 

-Bạn đang làm gì ? 

-Chờ bạn gọi. 

-Nana ở đây, nhưng bà không tới gần. 

Anh có vẻ lo lắng bồn chồn. 

-Bà có nói gì với bạn không ? 

-Bà chỉ ở đây. Tôi mong muốn bà xích lại gần hơn nữa. Nhìn thấy bà 

là tốt rồi ! 

-Đừng lo. Bà sẽ tới gần hơn.  

Tôi an ủi anh. 

-Được rồi. Thế là đủ. Tạm biệt. 
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Biết thời gian của anh ta sắp tới, tôi tới thăm anh ta ở nhà chị của anh. 

Chúng tôi nói chuyện 7 tiếng. Anh ta rất yếu và nắm tay tôi. Anh ta gầy, 

xanh xao so với tuổi 40, nhưng vẫn còn khôi hài, khiến tình trạng khẩn 

trương trở thành nghịch ngợm. 

-Nếu không chết trẻ, tôi chẳng bao giờ bỏ nơi đây. 

Tôi giải thích cho Nicky rằng đối với người La Mã thì đây là một lời 

khen, vì người La mã cho rằng chết là đi tới một cảnh giới cao hơn, và 

khi chết trẻ là bạn đã hoàn thành sớm bổn phận của mình. Triết học của 

họ không có chỗ cho tình cảm xen vào sự chết. Người La Mã tin rằng 

trước sau rồi cũng gập lại. Nghiêm trang anh ta nói : 

-Mary, nói lại đi, khi lìa xác thì chuyện gì xảy ra ? 

-Nghĩ tới cái hộp Tiffany, trong đó có vật tặng đặc biệt, cái hộp rất 

đẹp nhưng vật tặng đã lấy  đi, thì cái hộp còn có giá trị không? Thân bạn 

là cái hộp, tâm bạn là vật tặng. Khi tới lúc, bạn sẽ trôi nổi trên xác và 

Nana sẽ giơ tay đón bạn, và bạn không còn cảm thấy cô độc, bạn nhìn 

xuống thân xác bệnh hoạn và cảm thấy tự do. Đau đớn, sợ hãi biến mất. 

Bạn biết đó không phải là bạn. Những tiếng ở thế giới vật chất yếu dần. 

Bạn muốn cho mọi người biết bạn không sao cả. Sợi giây bạc đứt và bạn 

đi qua một đường hầm và tận cùng là một luồng sáng kỳ diệu, Nana và 

các người thân chờ đón bạn. Nicky, bạn thật là may mắn, vì bạn biết đời 

sống sau khi chết. Sự học hỏi tâm linh đã sửa soạn cho chuyến đi này. 

Bạn sẽ được thông qua rất nhanh. 

Thông qua có nghĩa là rời trái đất. Lòng tin và sự giáo dục làm cho sự 

chuyển di dễ dàng. Những người sống một đời lành mạnh sẽ thông qua 

dễ dàng. Các bạn ở thế giới tâm linh sẽ đón bạn. Họ không mặc đồ đen, 

mầu đen chỉ dùng cho người ở thế giới này coi cái chết là một thảm kịch. 

Trong một thời gian ngắn bạn sẽ cảm thấy những rung động buồn bã của 

các bạn ở thế giới này. Tuy bạn cảm tình với những tiếc thương của họ, 

nhưng bạn không có tình cảm, không lo về những tiếc thương của họ. 

 

4- Nhìn  đời  trôi  qua  trƣớc  mắt. 

Khi sự chuyển di bắt đầu, những biến cố trong đời bạn sẽ hiển hiện 

trước mắt bạn, như diễn ra trên màn ảnh, bạn sẽ duyệt lại từ lúc sinh cho 

tới lúc hết. 



7 

 

-Ồ, không đó là đoạn tôi ghét nhất. Tôi không chịu được sao lại diễn 

lại những việc mà tôi cố hết sức để quên đi. Tôi đã làm những việc mà 

tôi hối tiếc. 

-Chỉ quan sát thôi, không phán xét. Khi bạn ý thức rằng sống là để 

phát triển thì bạn không cảm thấy tội lỗi.  

Nicky nhìn thấy sự tiến bộ của mình và điều đó làm cho anh ta sung 

sướng. Dĩ nhiên có những biến cố mà ta muốn thay đổi, chúng ta luôn 

muốn tiến bộ. Tái sinh là một triết lý dạy ta rằng không chỉ có một đời 

mà nhiều đời. Chúng ta tái sinh đến khi nào hoàn toàn mới thôi. Đời 

sống vật chất cho chúng ta cơ hội để tiến hoá. Chúng ta phải tỉnh thức về 

mỗi hành động của mình : nghĩ trước khi hành động. Tôi nói chắc với 

Nicky. 

-Khi qua bên kia, bạn sẽ rõ đời bạn đã là khuôn mẫu cho nhiều người, 

dù bạn có sai lầm, bạn đừng làm khó với mình. 

Nicky đã tiến bộ lớn trong 10 năm qua, kể từ khi anh ta gặp tôi. Hình 

như anh ta đã sống 2 đời trong một đời. Khi tôi gặp anh ta, anh ta là một 

người bỏ đi, sống không mục đích, những thú vui vật chất làm anh ta 

trống rỗng. Có câu nói : Khi trò đã sẵn sàng thì thầy sẽ xuất hiện. Tôi là 

người thầy đầu tiên của anh ta và sau này trở thành bạn. Tôi dạy anh ta 

về tái sinh, nghiệp và anh ta say sưa học hỏi. Sự tỉnh thức về tính liên 

tục của đời và sự giải thích những bất công do nghiệp xấu các đời trước 

làm cho anh ta thấy cuộc đời có ý nghĩa. Anh ta học hỏi và trở thành một 

người chữa bịnh. Anh giúp đỡ những người khác. Nhìn anh, tôi nhận 

chân câu nói : Không kể bạn sống bao lâu, cách sống của bạn mới quan 

trọng. Khi chúng tôi ôm nhau ngày hôm đó, chúng tôi đều biết rằng đó là 

cuộc gặp gỡ cuối cùng của chúng tôi trong cõi đời này. Chúng tôi cũng 

biết là không mất liên lạc. Anh ta cười : 

-Tôi sẽ gặp lại bạn ở thế giới bên kia. 

Tôi biết đó là sự thật. Thiên phú bẩm sinh của tôi có thể cho phép tôi 

liên lạc với Nicky nhưng tôi không làm, tôi không muốn kéo anh ta về 

thế giới này. Tôi đã bàn cãi với anh về vấn đề đó. Anh ta hứa với tôi sẽ 

tới giúp tôi khi tôi cần. 10 ngày sau Nicky bị một cơn đau tim nhẹ, anh 

ta gọi tôi từ bệnh viện. 

-Mary,  tôi thương cô. 

-Tôi cũng vậy. 
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-Nana đã lại gần hơn, tôi thấy bà rõ hơn. 

-Gửi bà lời thương mến của tôi. 

-Tôi phải đi đây, vĩnh biệt. 

Đấy là những lời nói cuối cùng của anh ta. Sáng hôm sau khi cha mẹ 

anh vào phòng, anh thở hắt ra và mất. 

 

5- Thế  giới  Tinh  thần  nhƣ  thế  nào ? 

Tôi nhìn thấy thế giới bên kia lúc 10 tuổi. Tôi đang ngồi trên một 

ngọn đồi, sau trường trung học ở Iowa. Nhìn lên bầu trời xanh, khi tôi 

thấy một màn ảnh trước mắt tôi. Trên màn ảnh là hình một thế giới đầy 

mầu sắc, người mặc váy bay lượn. Một người thổ dân Mỹ Châu 2 tay 

khoanh lại ở giữa bức hình (về sau tôi mới biết đó là Lông Trắng, người 

dẫn dắt tôi). Mọi người tiến về một kiến trúc giống như là chùa hay nhà 

thờ. Lông Trắng nhìn tôi và gật đầu. Đó là bắt đầu của một cái nhìn 

thông suốt về thế giới bên kia. Sự kiện này còn xẩy ra nhiều lần trong 

tương lai và càng làm tôi liên hệ mật thiết nhiều hơn với thế giới bên kia. 

Những linh hồn mặc váy bay lượn càng giống như một xứ sở thần 

tiên có các thiên thần. Trong thế giới tinh thần họ được tự do không bị 

ràng buộc với những vấn đề của vật chất : không thấy họ mang kính, 

mang nạng. Tất cả đều mạnh khoẻ. Họ đều vào khoảng 35 tuổi, tuổi 

sung mãn nhất, trước khi sự phân huỷ bắt đầu. Hình như khi vật chất 

không bị dồn nén thì sự cân bằng tình cảm được quân bình và kết quả là 

sự tươi trẻ. 

 

6- Trẻ con. 

Nhiều bậc cha mẹ mất con hỏi : 

-Làm sao tôi nhận ra con tôi khi tôi qua thế giới bên kia ? 

-Đứa trẻ sẽ ra đón khi cha mẹ qua đời. Chúng sẽ tự giới thiệu. Và cha 

mẹ sẽ nhận ra ngay mặc dù chúng lớn lên. Nhiều bậc cha mẹ có liên lạc 

với con họ trong giấc ngủ, dù họ không biết nhưng ký ức này sẽ hiện ra 

trong thế giới tinh thần. Khi đứa con được tái sinh trước khi cha mẹ chết, 

sẽ được kể lại nơi chốn và thời gian đứa trẻ tái sinh. Trong thế giới tinh 

thần, phụ huynh đều hiểu rằng họ chỉ tạo ra thân vật chất tạm thời mà 

thôi, còn linh hồn của đứa trẻ là vĩnh viễn và phải tiến về trước. Cha mẹ 

chỉ là những người bảo hộ tạm thời. 
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7- Bảo  mẫu  tinh  thần. 

Thông điệp tâm lý không thường xẩy ra trong giấc mộng. Con đồng 

nói thông điệp của người quá cố trong cuộc lên đồng. Những thổ dân Mỹ 

dùng thôi miên, âm nhạc . . . để có thể nhìn thấy linh ảnh. Khi cơ thể 

được thư giãn thì thế giới tinh thần dễ dàng được mở ra. Phần lớn các 

giấc mộng là tâm lý chứ không phải là tâm linh. Muốn phân biệt ta phải 

quan sát và học hỏi. 

 

8- Kathy. 

Bạn tôi Kathy mất vào năm 1988. Cô hiện ra với tôi 3 lần trong giấc 

mộng. Lần thứ nhất, 2 ngày sau khi cô mất. Vì cô đang phục hồi sau trận 

chiến đấu với bệnh ung thư, cô chỉ xuất hiện một thời gian ngắn để báo 

tin cho tôi biết cô đang nghỉ ngơi trong một bệnh viện và mẹ cô đang săn 

sóc cô. Bạn có thể kinh ngạc là thế giới bên kia cũng có bệnh viện, 

nhưng bệnh viện ở bên đó không trị bệnh mà là một nơi để nghỉ cho lại 

sức. 

Lần mộng thứ 2 là một năm sau, Kathy hưng phấn nói với tôi là cô 

được phụ trách săn sóc các đứa trẻ. 

-Tôi được biết là một bảo mẫu tinh thần. 

Cô cười tươi rói và đầy thương mến. Ở trên đời này cô là một y tá và 

bà mụ. Cô rất yêu trẻ. Không có người nào thích hợp trong công việc 

này bằng cô. Cô coi đám trẻ như chính con của cô. Vài tháng sau cô xuất 

hiện trong mộng. Cập nhật công việc của cô với lũ trẻ. Mọi việc đều 

thuận lợi. Lũ trẻ phát triển nhanh, sẵn sàng cho tương lai trên mặt đất. 

Cô dẫn tôi tới thăm nhà nuôi trẻ. Các tường đều vẽ mẹ ngỗng, không 

tiếng khóc, đầy tiếng hát, cười. 

 

9- Bà  Grace. 

Bà tôi thọ đến 96 tuổi. Bà mất vào ngày 14, tháng 10, năm 1990. Tôi 

gọi bà ngày mồng 5, tháng 10 là ngày sinh nhật của bà. 

-Mừng sinh nhật vui vẻ ! 

-Đây là ngày sinh nhật cuối cùng đó. Mary. 

-Sao bà biết ? 
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-Bà biết, bà muốn mọi người biết bà yêu con và sẽ gặp lại con trên 

Thiên đường. 

9 ngày sau bà mất trong giấc ngủ. Vào năm trước khi mất bà thường 

lẫn lộn tôi với mẹ tôi hay em tôi, nhưng khi tôi gọi cho bà thì bà tỉnh như 

sáo. Bà không bao giờ sợ chết, bà nói về nó một cách tự nhiên. Bà không 

tâm linh và không bao giờ suy nghĩ một cách tâm lý, bà chỉ suy luận 

thường thức. Cho đến tháng giêng năm 1993 tôi mới thấy bà. Bà xuất 

hiện trong một giấc mộng ngồi trong ghế xanh của bà, kê trước cửa sổ ở 

căn nhà tại Iowa. 

-Bà ơi ! Sao bà chỉ ngồi trên ghế đó ? Có nhiều cảnh ở thế giới tinh 

thần mà. 

-Bà nhìn được hết mọi vật khi ngồi ở đây. Bà yêu cái ghế này, bà 

thích nhìn mọi người qua lại. Bà cô Mayme vừa thăm bà, cô không ở lâu, 

cô luôn bận rộn (Mayme là em bà).  

Bà là một y tá và lúc trẻ săn sóc chị em tôi. Bà làm việc cực nhọc và 

thường ngồi trên ghế nhìn mọi người, đối với bà đó là một việc thần tiên. 

-Ông cậu Dick thường đến thăm bà mỗi ngày. Đó là một đứa con tốt. 

Ông cậu tôi mất trước bà vài năm, và bà rất thương nhớ. Bây giờ tôi 

biết họ đã xum họp, và biết bà khoẻ mạnh. 

 

10- Làm  sao  để  giúp  ngƣời  chuyển di. 

Giáo dục làm hết sợ. Tôi được chỉ dẫn tại một nhà đưa đám mà bà cô 

tôi làm chủ. Một hôm bà có việc phải đi, không thể để nhà đám không 

có ai trông, bà giao cho tôi nghe điện thoại. Tôi rất nghiêm trang trong 

nhiệm vụ này. Không lâu tôi thấy chán, và nhìn chung quanh. Bỗng 

nhiên tôi thấy một bó hoa hồng lơ lửng trong không. Tôi nhớ mình nhắm 

mắt mong nó biến mất. Rồi tôi thấy bóng một người đàn bà cầm bó hoa 

đó, bà cười rạng rỡ và vẫy tay. Rồi bà đặt bó hoa bên quan tài. Khi tôi 

bước vào phòng tôi thấy bà đó nằm trong quan tài. Tôi không sợ hãi. Từ 

ngày đó tôi nghĩ rằng chẳng có gì chết cả. Chết chỉ là một sự chuyển đổi, 

không phải là sự tận cùng. Sự thay đổi làm người ta sợ : đổi việc, đổi 

nhà, sự quen biết mới. 

Những nhà truyền giáo, đập bàn, la hét cũng chả giúp được gì, chỉ 

gây sự sợ hãi. Những sai lầm của con người là một cái tội và sau khi 

chết sẽ được phán xét. Cha mẹ nói dối trẻ con về cái chết để bảo vệ 
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chúng. Chết không là một bí mật, nó phải được bàn cãi công khai. Con 

trẻ phải được dạy không sợ cái chết và điều ấy sẽ ảnh hưởng cả đời 

chúng. 

Cứ nhìn cái cây thì rõ : mùa Xuân hoa nở tưng bừng, mùa Đông nó 

nghỉ ngơi. Có lần tôi nghe nói : 

-Nỗi sợ là sự vắng mặt của Thượng đế. 

Điều này tôi thấy đúng. Bạn không cần phải đến nhà thờ hay chùa 

chiền, bạn chỉ nghĩ trong tâm bạn có một siêu ngã là đủ. Đó là người 

lính giết con rồng sợ hãi. 

 

11- Sự  buông  bỏ. 

Sự thử thách lớn lao nhất trong đời là sự buông bỏ. Cha mẹ và con cái 

phải học sự buông bỏ. Cha mẹ phải buông để con cái trưởng thành, con 

cái phải buông để tự lập. Mọi người phải học sự buông bỏ trong yêu 

thương đó là chìa khoá của hạnh phúc. Đời là một tiến trình của sự 

buông bỏ. 

Một thầy giáo tốt là người không giữ học trò lại, và hãnh diện thấy 

học trò mình được lên lớp. Ở Trung Hoa một người thầy thuốc tốt là 

người giữ cho bệnh nhân sức khoẻ và không đòi tiền nếu người bệnh ốm. 

Nhiệm vụ của ông là cho bệnh nhân dụng cụ để học giữ được thăng bằng. 

 

12-Sự  cân  bằng. 

Sống cân bằng là sống hoà hợp. Sự sống không hoà hợp là nguyên do 

của mọi vấn đề trong cuộc đời. Sự cân bằng ăn uống làm tăng năng 

lượng. Khi ta thấy mất quân bằng thì ta thấy là ta đã có một vấn đề. Ta 

sống hạnh phúc khi có sự quân bằng giữa tâm và thân. Quân bằng là một 

phương trình cân bằng. Nên nếu chúng ta cười về sự bất hạnh của một 

người nào đó, thì sẽ có lúc chúng ta sẽ bị cười. Buông bỏ là một phần 

của sự cân bằng, biết buông bỏ thì ta sẽ gặp ít bất hạnh. Sống trong hiện 

tại đem đến cho chúng ta vui sướng. Nó giải phóng chúng ta khỏi sự nô 

lệ vào quá khứ, cứ chấp vào quá khứ thay vì tiến về phía trước có thể là 

một hành động ích kỷ. 

 

13- George. 
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George đã 37 tuổi sống với mẹ. Mặc dầu thông thường những người 

trẻ trở về nhà sau khi tốt nghiệp đại học vì họ không thể tự sống một 

mình. George có đủ tiền, chính nỗi sợ khiến hắn ta cứ quấn lấy mẹ. 

George sợ mẹ già đi rồi chết, anh ta rất khổ sở. Marian tới thăm tôi. Rất 

quan tâm đến con, bà không vui chút nào. 

-Đó là lỗi tại tôi, tôi đã nói dối về cái chết của cha nó để bảo vệ nó. 

Lúc đó nó mới 8 tuổi. Đó là một sai lầm lớn. Nếu tôi thành thật có lẽ 

George sẽ thích ứng với đời hơn. Sao tôi không rõ chứ ? 

Khi cha George chết, thay vì nói rõ sự thật Marian bảo với George 

rằng ông đi ra ngoại quốc lâu mới về. Dự định sẽ nói với George khi nó 

lớn hơn và có thể tiếp nhận tin xấu. Bà không ngờ để cho con hy vọng 

sự trở lại của bố. Mỗi khi George hỏi về bố, Marian lờ đi và đổi đề tài. 

Khi George biết sự thật từ bạn bè ở trường, anh ta từ chối không để mẹ 

ngoài tầm mắt. Hối hận, Marian để mặc George dính vào bà. Bây giờ 30 

năm sau, George hoàn toàn không sẵn sàng hành xử việc đời không có 

mẹ. Marian sẽ làm gì để giúp con bà ? George đã đi trị liệu nhưng bỏ dở, 

nói rằng anh ta không có vấn đề gì. Không người đàn bà nào muốn cưới 

một người đàn ông không rời được mẹ. Tôi đề nghị Marian làm mạnh. 

George không chịu ra ở riêng, Marian phải đuổi anh ta ra, cam kết anh ta 

có thể tới thăm lúc nào cũng được. Chẳng kinh ngạc gì Marian đá con ra 

khỏi nhà. Nhưng tôi biết George có thể sống một mình. Về phần Marian 

đến lúc bà phải buông bỏ tội lỗi của mình bằng cách nói rõ sự thật về cái 

chết của chồng cho George biết, nhưng bà phải nhận rằng bà không thể 

thay đổi được quá khứ. 

Vài tháng qua đi, Marian biến thành một người mới. Mới đầu George 

không chịu đi, cãi lại và làm cho bà cảm thấy tội lỗi, như bà đã sẵn sàng. 

Sau đó anh ta về nhà mỗi ngày. Sau vài tuần anh ta có đời sống riêng, 

bây giờ 3, 4 ngày anh ta không thăm mẹ. Đây là một trường hợp khó sửa, 

nhưng mẹ con đã làm tốt. 

 

14- Sự  mất  mát. 

Không ai muốn mất người thân. Sự mất mát thường buồn rầu hơn là 

ngọt ngào. Thường là người thân mất không ai ở trong phòng. 

-Không tin được, mẹ mất khi tôi vừa rời phòng có vài phút. Sao tôi 

không ở lại với bà chứ ? 
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Sự thật là sự than khóc làm trở ngại sự chuyển di. Ý nghĩ của người 

thân làm người chết ở lâu hơn trong thân xác. Người chết không muốn 

làm phật lòng người thân. Chúng ta nên để họ ra đi dễ dàng. Trong đời 

ta đã có nhiều dịp để ta buông bỏ, ta phải buông bỏ bệnh nhân khi thời 

của họ đã tới. Dễ dàng để nói câu vĩnh biệt nhưng phải nói một cách tự 

nhiên. Đừng để họ lo lắng vì bạn. 

 

15- Lois. 

Lois là một thân chủ của tôi. Bà bị hôn mê. Tom, chồng bà gọi cho tôi, 

và muốn tôi đến thăm bà ở bệnh viện. Ngồi cạnh giường bà tôi nghe tư 

tưởng của bà : Bà nói rất mệt mỏi, sẵn sàng để tiến bước, nhưng không 

nỡ rời chồng đang khóc lóc. Bà xin tôi giải thích cho Tom hiểu sự 

chuyển di. 

-Nếu ông nhà tôi hiểu được là không có gì đáng sợ cả thì ông ấy sẽ 

không khổ sở. Chị tôi đang chờ tôi. 

Tôi vỗ vào tay Lois và đi tìm chồng bà. Tôi quen Tom và Lois rất lâu 

và tôi biết Tom tin vào đời sống sau khi chết. Ông ta chỉ không chịu 

được sự sẽ mất đi người bạn đời 30 năm. Khi tôi trao thông điệp của 

Lois cho ông, ông nức nở : 

-Làm sao tôi sống tiếp mà không có bà ấy. Bà ấy là người bạn tốt nhất 

của tôi. 

-Chỉ là một thời gian ngắn thôi, Tom. Ông sẽ gặp lại bà ấy khi thời 

gian ông tới. Ông không muốn bà ấy đau khổ phải không ? Hãy đi bảo 

bà là ông không sao cả, bà ấy chờ ông nói đó. Bà ấy yêu ông rất nhiều và 

sẽ đau khổ thấy ông buồn khổ. Chị bà đã đứng bên cạnh để giúp bà 

chuyển di. Tôi biết bà không thể rời đi nếu ông không cho phép. 

Tom bèn đến bên Lois, ngồi bên giường, nói chuyện về đời sống của 

2 người, yêu bà và sẽ nhớ bà nhưng ông muốn bà ra đi tiếp nhận đời 

sống mới. Ông đứng dậy đi lấy một ly cà phê. Lois mất trong lúc ấy. 

Tom biết bà đã ra đi trước khi trở lại phòng. Về sau, ông nói rằng ông 

chưa bao giờ cảm thấy sự an bình khi vào phòng và nhìn Lois. Trong 

giây phút đó, ông khẳng định Lois đã ở một cảnh giới cao hơn. 

 

16- Dọn  nhà cho  ngăn  nắp. 
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Một phần quan trọng trong sự chuyển di là xếp đặt công việc của thế 

giới vật chất sao cho ổn thoả. Có nhiều người không thể qua thế giới tinh 

thần vì họ còn chưa làm xong những việc trên đời. Mẹ của Beth nằm liệt 

giường đã 8 tháng. Không nói được, bà chỉ mở mắt, nhắm mắt được thôi. 

Khi tôi tới thăm, bà lo lắng những việc riêng chưa giải quyết xong. Mẹ 

của Beth không sợ chết, rõ ràng là bà không thể ra đi khi việc riêng chưa 

được giải quyết. Nhưng Beth không chịu nói về di chúc mẹ. 

-Tôi không muốn nói về nó. Đó là bệnh hoạn. 

-Beth, tôi đã ngồi bên giường mẹ bạn. Tôi cảm thấy bà thất vọng vì 

công việc chưa xếp đặt ổn thoả. Tôi không muốn nói làm bạn giận, 

nhưng tôi không có lựa chọn mà phải bảo cho bạn biết những gì tôi đã 

cảm thấy được. Chúng ta quen nhau đã lâu, và tôi biết rõ mẹ bạn. Bạn 

tin khả năng tâm lý của tôi. Hãy để tôi giúp mẹ bạn, và giúp bạn. Đây 

không phải là bệnh hoạn, là một sự cần thiết cho mẹ bạn được yên lòng. 

Beth mở di chúc và làm mọi việc. Khi bà mẹ biết mọi sự đã hoàn tất, 

bà mất trong giấc ngủ. Trực tiếp và từ ái với những người sắp chết. Giúp 

họ, nói và hỏi họ xử lý các việc như thế nào ? Đừng chỉ đến khi họ bị 

bệnh mất cả lý trí không suy nghĩ được. 

 

17- Lucy. 

Hôn phu của Lucy bị truỵ tim và mất trước hôn lễ 2 tuần. Cô và 

Henry yêu nhau lắm. Họ ở chung trong một condo trong vòng 2 năm. 

Henry định ghi tên cô, nhưng chưa kịp làm. Khi họ quyết định làm đám 

cưới, cô bỏ không thuê appartment của mình. Sau đám ma cô trở về 

condo kiệt sức, tâm hồn tan nát, nhưng được an ủi trong nhà mình. 2 

tuần sau con của vợ thứ nhất, bảo Lucy rằng hắn muốn vào ở condo và 

cô có một tháng để dọn đi. Ngạc nhiên cô nói cô không có chỗ nào để đi. 

Cô đến gặp tôi vừa sợ hãi, vừa ngơ ngác. 

Bỗng nhiên tôi thấy có sự hiện diện của Henry. 

-Henry ở đây và muốn nói với cô. 

Anh ta rất tức giận và xin Lucy tha thứ cho anh, ra đi mà không bảo 

vệ được cô. Anh ta lấy làm tiếc về sự ích kỷ của con trai anh. Lucy nghe 

và bảo Henry đừng lo, cô yêu anh, và muốn anh cứ đi, cô biết anh không 

làm hại cô, cô bảo anh hãy tha thứ cho con anh. Điều quan trọng là cô 
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không hận thù gì. Tôi thấy Henry rời đi và Lucy run rẩy thấy rõ. Chuyện 

này có thể xẩy ra cho bất cứ ai. 

 

18- Lắng  nghe  ngƣời  chết. 

Hãy lắng nghe những người đang đối mặt với sự chuyển di. Hãy để 

họ biểu lộ tình cảm. Tôi nhận được một cú gọi từ người bạn cũ. Anh ta 

bị bệnh nặng, bác sĩ bảo là bệnh tình không thể chữa được nữa. Nhưng 

người nhà anh không chịu đối diện với sự kiện đó, họ coi anh như vẫn 

bình thường. Anh muốn nói nhưng thấy họ như thế, anh lại thôi. Có 

nhiều lúc anh muốn kêu lên : 

-Tôi sắp chết ! Xin hãy giúp tôi. 

-Tôi đây ! Bạn có thể nói những gì bạn muốn. 

Anh ta nói cả giờ, sự giận dữ đã biến thành vui vẻ cười cợt. Sự chia 

xẻ nỗi lo lắng, sợ sệt về cái chết đã giúp anh rất nhiều. Tôi nói rất ít chỉ 

nghe thôi. Lắng nghe là một thang thuốc bổ cho những người đau đớn. 

 

19- Ruthie. 

Ruthie  nói với anh ngồi bên giường bệnh : 

-Anh có nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế ở góc phòng không ? 

Robert không thấy và anh bảo Ruthie mô tả cho anh về người đó. 

Ruthie rất mệt nhưng cô cố tả những gì cô thấy. 8 ngày sau cô rơi vào 

hôn mê, Robert bảo bà anh rất thương cô và mong cô rời đi, anh ra khỏi 

phòng sợ cô lưu luyến. Anh kinh ngạc thấy cô mở mắt và nói : 

-Đừng quên chúng tôi. 

-Chúng tôi ? 

-Anh biết đấy ! 

Và cô hôn mê, 8 giờ sau cô mất. Người đàn ông ngồi ở ghế trong góc 

phòng, Robert hiểu ra đó là người cha của họ. 

 

20- Thầy  của  tôi : Lawrence. 

Tháng 4 năm 1993 một lần nữa tôi gặp thầy Lawrence. Tôi đang nghỉ 

hè ở Edgartown. Đó không phải là mùa du lịch và có ít người ngoài phố. 

Tôi đang ngắm một cái đèn ở một nhà bán đồ cổ, bỗng nhiên một người 

đàn ông mà tôi muốn gặp, đứng cạnh : 
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-Thật là đẹp ! Những người ở vào thời Victoria đã làm những ngọn 

đèn đẹp. 

-Trời ơi, Lawrence, tôi muốn nói với thầy. 

-Ta biết chứ, công viên nhỏ bên kia đường là chỗ thích hợp, và không 

bị quấy rối. 

Đi với Lawrence, tôi nghĩ đến tháng 5 ấm áp 7 năm trước tôi đang 

ngồi ở Central Park nhìn trẻ em chơi đùa, thì gặp ông. Lúc đó tôi đương 

viết cuốn sách đầu. Tôi rất buồn vì bạn thân Kathy bị bệnh ung thư. Buổi 

sáng ở bệnh viện, buổi trưa tiếp khách, chỉ có cuối tuần là được nghỉ 

ngơi. Tôi nhận được ra ngay ông là thầy tinh thần của tôi. Tôi đã mơ 

thấy ông khi còn bé. Sau lần gặp ông ở công viên, tôi còn gặp ông nhiều 

lần trên phố, ở các quán cà-phê khi tôi đi ăn trưa. Ông cho tôi biết quan 

điểm của ông về nhiều chuyện. Ông còn giới thiệu cho tôi thầy của ông, 

Sir William cũng đã dạy bảo tôi nhiều điều. Tôi không gặp ông đã 3 năm. 

Tôi đã gặp nhiều khó khăn, có nhiều lúc tôi tưởng không tiếp tục được 

nếu không gặp ông. Tôi không gặp nhưng tôi cảm thấy ông vẫn ủng hộ 

tôi. Chúng tôi ngồi xuống ghế công viên và ông bắt đầu nói những 

chuyện xẩy ra ông hoà nhập vào tư tưởng tôi. Ông xin lỗi đã để tôi trải 

qua những khó khăn mà không giúp được gì, vì ông phải bổ túc năng 

lượng. Những ba động trên quả đất đã thu hút năng lượng của ông. Ông 

nói thêm, sự vắng mặt của ông cũng cần thiết cho sự tăng trưởng của tôi. 

-Thập niên 80 chủ trương vật chất sẽ đưa tới hạnh phúc thất bại, thập 

niên 90 sẽ tiến bộ không ngờ, tôi nhận thấy nhiều người tìm hiểu về thế 

giới tâm linh.  

Sự thực kinh tế xuống dốc, nhiều người không có việc làm, bảo hiểm 

sức khoẻ tăng giá, mọi người sợ hãi. Trong công việc tâm linh của tôi, 

tôi gặp đủ mọi loại người lúc trước thắc mắc về đời sống vật chất này là 

đời sống tâm linh. Hiểu biết rằng vật chất chỉ là tạm bợ, tinh thần mới là 

vĩnh cửu. Hoà nhập vào tư tưởng của tôi, Lawrence bảo : 

-Phải đó con ạ ! Việc sẽ qua nhưng Chúa còn mãi. 

Với sự hiện diện của ông, tôi như được bọc trong chăn ấm trong một 

đêm Đông giá lạnh. Sau vài phút Lawrence hỏi : 

-Con có điều gì hỏi không ? 

-Làm sao để giúp người sợ cái chết ? 
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-Bảo họ những gì con đã thấy, chỉ có vậy họ mới hết sợ và có thề làm 

việc ở thế giới bên kia. Cũng giống như câu nói : “Cái nào có trước : 

Quả trứng hay con gà ? Kiến thức dọn đường cho tự do. 

Ông im lặng và hẹn sẽ trở lại không bao lâu. Tôi nhìn quanh khi ngửi 

thấy mùi hoa hồng. Bên cạnh tôi là một bó hoa hồng, một thứ hoa mà tôi 

thích, Lawrence đã bỏ lại cho tôi. Tôi ôm bó hoa vào lòng và trở về 

khách sạn. Tôi vội trở lại công việc viết sách. 

 

 

CHƢƠNG   II 

Chúng  ta  sẽ  gặt  những  gì  đã  gieo. 

 
Một người có thể làm một hành động xấu mà không ai biết. Nhưng 

hành động ấy không thể dấu được. Dù đời này không phát hiện ra, 

nhưng người ấy vẫn phải trả trong các đời tiếp. Đó là định luật về nghiệp. 

Sự tái sinh dạy ta rằng đời sống không chỉ có một đời mà có nhiều đời. 

Sự tái sinh chỉ ngừng khi thân đã hoàn hảo, nghĩa là thân là vô ngã. Phải 

trải qua vô ngàn kiếp mới đạt được trạng thái này. Những khái niệm về 

nghiệp và tái sinh hỗ trợ cho nhau. Kiến thức thương yêu mà buông bỏ, 

thương yêu từng lúc mang người tới gần hơn sự hoan lạc thuần tuý. 

 

1- Các  giai  đoạn  của  sự  tiến  hoá. 

Nhiều năm qua tôi đã gặp nhiều người đã tuyên bố : 

-Đây là kiếp cuối cùng của tôi trên cõi đời này. 

Tôi hỏi họ : 

-Ông nói được mọi thứ tiếng sao ? 

-Ông có làm chủ được cảm giác của mình không ? 

-Ông có thể tự ý lìa xác thân không ? 

-Ông có vô ngã trong mọi hành động không ? 

-Ông có mạnh khoẻ không ? 

Đây là những câu hỏi mà một bậc thầy phải vượt qua. Họ đã sạch 

nghiệp và đạt được vô ngã. Mọi tình cảm đều xẩy ra ở thế giới vật chất. 

Mỗi kiếp là một bài học. Học xong bài học này ta mới được sang học bài 
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khác, thời gian hoàn tất tuỳ thuộc có người nhanh, có người chậm, 

nhưng không có đường đi tắt. 

 

2- Đây  là  nghiệp  của  tôi. 

Đây là câu nói của những người không chịu trách nhiệm về sự lựa 

chọn của mình. Mặc dầu nhiều chuyện xẩy ra là do kết quả của quá khứ, 

nhưng ta không thể dùng nghiệp để làm cái cớ cho sự lựa chọn sai lầm. 

 

3- Jody. 

Bạn trai của Jody toàn là đàn ông có gia đình. Đã nhiều lần cô chọn 

toàn là những người không được tự do. Cô than thở với tôi : 

-Có lẽ đây là nghiệp của tôi. 

Tôi giải thích cho cô rằng đây không phải là vấn đề của nghiệp mà là 

vấn đề tâm lý. Cô cần một người chữa trị giỏi, giúp cô phá vỡ cái mô 

hình này. Cô trách cứ nghiệp đã khiến cô chọn sai bạn bè, trong khi cô 

có toàn quyền lựa chọn. Đây là một bài trắc nghiệm xem cô có thể vượt 

qua với ý chí của mình hay không. Nếu ý chí của cô có thể phá vỡ mô 

hình này thì nó sẽ không lập lại nữa. Khả năng đó sẽ làm thay đổi những 

ba động quanh cô và sẽ hấp dẫn những đối tượng khác. Nhiều người 

khác cũng như Jody bị bối rối về nghiệp và họ tin rằng mình phải chịu 

thúc thủ với số phận. Thực ra nghiệp giúp Jody giải quyết các vấn đề 

giao tiếp với đàn ông của Jody. Ta phải giải quyết các vấn đề của thân 

tâm trong thế giới vật lý trước khi chuyển sang thế giới tinh thần. Khi 

chuyển di thể xác bị vứt bỏ nhưng tinh thần vẫn vậy. Dĩ nhiên những tác 

động trong quá khứ ta không làm gì được, nhưng tương lai dựa vào hiện 

tại, nên ta phải chú trọng đến những hành động trong hiện tại. Nếu ta 

nghiện rượu mà không chịu cai thì trong những kiếp tới ta cũng sẽ 

nghiện rượu. 

 

4- Nghiệp và  vị  thế  của  chúng  ta  trong  thế  giới  tinh  thần. 

Khi ta sang thế giới tinh thần ta chỉ bỏ xác lại thôi, còn tính tình ra 

sao thì vẫn vậy. Nên tốt nhất là ta phải tăng trưởng trong thế giới vật 

chất này. Nếu ở thế giới vật chất ta là người tốt thì ở thế giới tinh thần ta 

sẽ gặp người tốt. Nếu ngược lại ta là người xấu thì ta sẽ gặp người xấu, 

và cho đến khi sự xấu này tan biến đi. Tính tình của ta là do thế giới vật 
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chất này tạo nên, ta nhận được những gì ta trao ra. Vì vậy ta phải nghĩ kỹ 

trước khi hành động. 

Có quan niệm rằng những linh hồn trải qua nhiều kiếp tái sinh sẽ 

thông minh hơn bạn. Điều đó không đúng hoàn toàn vì có người phải trở 

lại nhiều kiếp với cùng một mô thức, có người chỉ  qua một kiếp đã học 

xong. Động cơ sau mỗi hành động là chìa khoá cho sự phát triển. Mỗi 

người sẽ học bài học của mình trong thời hạn sống trong thế giới vật 

chất. 

 

5- Lông  Trắng. 

Người chỉ dẫn tinh thần không phải là thầy, ông ta là người bảo vệ. 

Nhiệm vụ của ông là bảo vệ và coi sóc những khía cạnh của tâm linh. 

Không phải mọi người đều có người bảo vệ. Những con đồng và nhà 

tâm linh đều có người bảo vệ. Vì thổ dân Mỹ được coi là những chuyên 

viên về tâm linh nên họ được giao cho nhiệm vụ bảo vệ. Họ không là 

thầy nhưng bảo vệ và liên lạc. Người thổ dân Mỹ hiện ra trên màn ảnh 

tâm linh mà tôi thấy lần đầu, ở bên tôi từ đó. Về sau tôi biết tên ông ta là 

Lông Trắng. Ông đã cho thôi thấy nhiều cảnh của thế giới bên kia trong 

giấc ngủ, và trong khi thức hiện ra trên màn ảnh tâm linh. Tôi không bao 

giờ sợ những kinh nghiệm tâm linh, không bao giờ. Hoạ sĩ có sợ khi vẽ 

cọ trên khung vải ? Sợ chỉ có khi ta được dạy. Khi còn trẻ, tôi thường 

đạp xe đạp về một vùng quê và cảm thấy sung sướng trong một ngày hè 

nóng nực. Tôi tìm một bóng cây râm mát và ngồi xuống như một nhà 

thần bí. Lúc đó người bảo vệ to lớn hiện rõ hơn trên màn ảnh tâm linh 

của tôi. Xem lại nhật ký thì tôi đã hiểu khái niệm về nghiệp và tái sinh 

nhưng không tìm ra lời để diễn tả. Khi tôi được 20 tuổi, tôi mới biết tên 

của người bảo vệ. Ông ta đứng khoanh tay trong phòng làm việc của tôi. 

Và trong đầu tôi vang tiếng : 

-Tôi là Lông Trắng, nếu cần cô cứ gọi tên tôi. Tôi đã ở bên cô từ lúc 

cô mới sanh. 

Tôi gật đầu thành kính. Ông đã cứu tôi khi tôi qua đường ở New York, 

ông kéo tôi đi thoát khỏi một xe taxi mất kiểm soát. Tôi nói dóc cùng 

người đi đường : 

-Có lẽ tôi có một vị thiên thần bảo vệ. 
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Một lần ở Santa Fe, tôi cùng một nhóm bạn dự tính bay đến Nevada 

trên một máy bay tư nhân. Đêm trước ngày khởi hành ông bảo tôi đừng 

đi trên phi cơ đó. Biết rằng phi công sẽ tức giận, tôi bảo vợ ông là bạn 

tôi bảo đừng đi vì phi cơ có vấn đề. Bà vợ chấp nhận, nhưng ông chồng 

thì nổi giận. Họ cãi lộn, ông chồng nói ông vừa bay không sao cả, và bà 

vợ chịu ảnh hưởng nặng nề về khả năng tâm linh của tôi. Trong một giờ 

ông kể ra những sai lầm của vợ. Ông mượn chuyện này để bầy tỏ nỗi bất 

mãn với vợ. Thái độ này của ông làm bà vợ giận đến phải nhập viện. Khi 

tôi đến thăm, bác sĩ bảo tôi là bà vợ muốn gặp tôi. Không biết chuyện gì, 

tôi vào phòng. Bạn tôi kể cho tôi nghe biến cố và thề không bao giờ trở 

lại với ông. Họ đã không có hạnh phúc lâu rồi, và bà không có can đảm 

bỏ ông. Khi tôi ra khỏi phòng, ông chồng lại gần tôi đầy hối hận. Ông đã 

cho kiểm sóat lại phi cơ, thì ra có chỗ hở trong ống dẫn săng, nếu bay có 

thể sẽ xẩy ra tai nạn. Ông xin lỗi và cám ơn tôi đã cứu cả bọn. Lông 

Trắng không chỉ bảo vệ mà còn liên lạc. Trong vài trường hợp, khách 

hàng có người thân vừa mất, mà tôi thấy rõ hình ảnh. Lông Trắng đến 

liên lạc với người ấy và bảo họ cần vài phút, và giúp tôi tập trung vào 

người ấy. Việc này chỉ xẩy ra khi người ở cõi này có nghiệp nhận được 

thông điệp của người ở cõi kia. Tôi không bao giờ ép người cõi kia 

xuống cõi này nếu họ không muốn. 

 

6- Bill. 

Joan không tin vào tâm linh. Tôi đến nhà cô để gặp Sue bàn chuyện 

buôn bán. Khi  vào nhà, tôi bị ngạt thở vì khói thuốc lá, mặc dầu không 

thấy ai hút cả. Sue đã bảo cho tôi rõ, Joan không tin bất cứ cái gì về tâm 

linh. Cô ta tin rằng tâm linh đều là giả. Tôi thấy ớn lạnh, cảm giác có sự 

hiện diện của một hồn ma. Rồi tôi thấy Lông Trắng đứng chắn trước mặt 

tôi. Tôi không nhìn thấy ai, nhưng cảm thấy tất cả. Gian phòng như tràn 

ngập khói thuốc, tôi tập trung vào Lông Trắng. Sue vào với Joan và 

chúng tôi nói chuyện lễ phép. Ngạc nhiên khi Joan hỏi thăm về công 

việc của tôi. Tôi trả lời Joan khó khăn vì tôi nghe có người nói : 

-Nói với cô ấy rằng thằng Bill xin lỗi vì hút quá nhiều thuốc lá. Và 

hắn lo lắng về con gái họ có bệnh tim đập không đều.  

Tôi ở vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Tôi không muốn đẩy hiện 

tượng này về Joan, nhưng tôi cũng không thể bỏ qua yêu cầu của Bill. 
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Sự kiện có sự hiện diện của Lông Trắng khiến tôi càng tự tin hơn. Chỉ có 

mạo hiểm, chẳng lợi lộc gì. Tôi trao cho Joan thông điệp ấy. Cô khóc 

không phải vì buồn mà vì cảm động. Sue nói với tôi, cô và Joan vừa nói 

về cái chết của Bill. Ông ta hút tới 3 gói thuốc lá mỗi ngày. Joan nghĩ tật 

xấu này đã tạo nên bệnh đau tim của ông. Cô luôn luôn giận ông đã sớm 

bỏ cô và các con. Run rẩy, cô nói với tôi : 

-Không ai biết bệnh của con gái tôi, cháu mới bảo tôi hôm qua, thật 

không thể tin được. 

Tôi đã bắt đầu lo lắng về sự lựa chọn của mình là đúng. Nhưng khi tôi 

đã làm theo Bill. Tôi không muốn là Joan sợ. Hiện tượng tâm lý sẽ trở 

nên mất quân bằng nếu ta không sửa soạn để kinh nghiệm về nó. Tôi 

không bao giờ bắt buộc mọi người phải nhận thông điệp. Tôi đã được 

cảnh cáo về thái độ của Joan và đây là nhà cô. Phải nói là tôi rất vui khi 

khói thuốc không còn (cả nghĩa đen và nghĩa bóng). Joan chùi nước mắt, 

cô hết giận Bill. Từ một người không tin vào tâm linh, cô trở thành kính 

trọng. Tôi thường đến viếng thăm cô, và không ngửi thấy mùi thuốc lá 

hay bóng dáng của Bill. Ông ta đã gửi được thông điệp và không trở lại 

nữa. Tôi biết Bill nay được bình an, vì ông đã tỏ được sự quan tâm đến 

gia đình. 

 

7- Thầy  Lawrence  nói  về  nghiệp. 

Đi trên phố Bleecker, tôi hát nho nhỏ bài hát mà tôi yêu thích “Ngày 

và đêm” của Cole Poter, tôi nghe thấy tiếng ai đó hoà theo. Khi tôi quay 

lại, tôi ngạc nhiên thấy thầy Lawrence. Ngạc nhiên hơn nữa là ông đã 

hát một cách rất chuyên nghiệp. Tôi không nghĩ là ông có thể hát được 

như thế. Một lần, ông cho biết là mẹ ông có khiếu về âm nhạc, nhưng 

ông không bao giờ đề cập đến khả năng của mình. Rõ ràng là có nhiều 

việc về thầy mà tôi không biết, trong khi trái lại, ông biết rất rõ về tôi. 

-Ca hát rất tốt cho tâm hồn, nó rất cân bằng và làm thư giãn hệ thần 

kinh, nhất là khi mình thích thú. 

-Con không biết thầy đã nghe con hát ở quán bar. 

-Thầy ở đó sao con không biết ? 

Tôi ngạc nhiên vì ngày ấy cách đây đã 12 năm rồi. 

-Có lẽ nghiệp đã thay đổi nửa chừng, giống như đổi ngựa giữa đường. 
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Ngay từ khi xong đại học, tôi hành nghề ca hát và kịch nghệ. Từ bé 

tôi đã thích hát và diễn kịch. Tôi có khả năng nhìn thấy hồn ma và thiên 

thần, cũng như các tinh linh, do đó tôi không bao giờ thiếu khán giả. 

Trong sân sau của căn nhà ở Iowa, tôi đã trình diễn nhiều lần cho các 

linh hồn bạn bè của tôi. Bà Grace khi ra sân nhặt cỏ, thường hỏi : 

-Con trình diễn cho ai vậy ? 

-Cho vài bạn thôi. 

Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tới sống ở New York, nơi có nhiều 

thích thú nhưng ít tiền. Tôi luôn cảm giác đó là nơi tôi phải sống và tôi 

thấy như mình đã về nhà. 

Thực tế là phải trả tiền thuê nhà khiến tôi phải làm nhiều loại việc 

trong khi tôi theo đuổi ngành kịch nghệ. Ca hát trong một quán bar là 

một nơi có thu nhập. Tôi thích trình diễn và tôi luôn cảm thấy thiếu thốn 

một cái gì. Trong một buổi trình diễn đêm, tôi bỗng nhiên thấy sự hiện 

diện của Judy Garland ở một góc phòng. Tôi ngồi trước đàn dương cầm 

và có thể quan sát mọi khán giả, và tôi biết cô không có mặt ở đó lúc 

trước. Có những rung động không phải ở thế giới này quanh cô. Khi tôi 

hát xong thì cô biến mất. Đó là lần cuối mà tôi hành ngề ca hát. 

Đêm đó Judy hiện ra trong mộng và bảo tôi hát được, nhưng hành 

nghề tâm linh sẽ giúp được cho nhiều người hơn. Khi hành nghề mới thì 

không thấy thiếu gì nữa hết. 

-Ta ở đó khi con gặp Judy. 

-Việc đổi nghề thật là hợp lý đối với con. 

-Đó là sự lựa chọn của con, và ta rất hài lòng. Không ai bắt buộc con, 

đó là nghiệp của con. 

-Thưa thầy, con không bao giờ hối tiếc đã đổi nghề, con hát khi thấy 

thích, nhưng ít khi được đồng ca với những người chuyên nghiệp như 

thầy. 

Cười cười thầy mới tôi uống cà-phê ở một bar gần đó. 

-Giống như ngày xưa. 

-Ta đã bảo con rằng mình sẽ gặp lại nhau. 

Một người đàn bà xô vào bàn chúng tôi và xin lỗi. Nhìn lên tôi lấy 

làm buồn vì bà ta có một vết nám trên mặt. Sau khi bà rời đi tôi bảo : 

-Chắc là bà ta có nghiệp nặng lắm. 
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-Không, bà ta rất yên bình cứ xét theo cách cười của bà và cách nhìn 

thẳng vào mắt. Ta chắc cha mẹ bà đã cho bà lòng lòng tin để thích ứng 

với sự bất toàn của mình. Bà ta có một linh hồn đẹp và bất cứ ai tiếp súc 

với bà sẽ nhận ra cái đẹp nội tâm ấy. Bà tiếp cận mọi người không có 

lòng tự ty. 

Và liếc nhìn bà, ông nói : 

-Phải đó, nghiệp đã tạo nên vết nám trên mặt bà, nhưng chính bà đã 

lựa chọn phương cách đối phó với nó. Không ai trong chúng ta tới thế 

giới này mà không mang nghiệp, chúng ta phải đối phó với nó. Khi bài 

trắc nghiệm được đưa ra, chúng ta có tự do lựa chọn. Một người què 

bẩm sinh có thể oán trách trời đất, nhưng một người què khác lại cám ơn 

là mình không bị đui hay điếc. Và như thế linh hồn phát triển. Đời sống 

vật lý chỉ là tạm bợ. Linh hồn giữ mọi ký ức về mọi hành động. Đây là 

bản đồ cho hiện tại và tương lai. Bản đồ này chỉ cho ta con đường mà ta 

lựa chọn để đi tới đích. Nhiều người nhầm lẫn nghiệp với tiền định và 

dùng nó như một cái cớ để phủ định những hành động của mình. Nghiệp 

để giải chứ không phải để chịu. Người vô thần không tin những gì không 

được chứng minh bằng năm giác quan. 

-Làm sao ta có thể chứng minh rằng có âm nhạc với một người điếc. 

-Thưa thầy, triết lý của con là dù người đó tin tưởng gì rồi với thời 

gian người đó sẽ tìm ra sự thật. Có phải là khôn ngoan không khi cố 

gắng bảo mọi người là có đời sống vĩnh hằng ? 

-Mỗi người chúng ta đều có một tài mọn. Người nghệ sĩ chơi đàn 

dương cầm có thể làm cho người khác hưởng những giây phút khoái 

cảm. Một bác sĩ học y trong nhiều năm không phải để trị liệu cho riêng 

mình. Nhiều người không được chữa trị cho đến khi thuốc pénicilline 

được khám phá. Con có khả năng tâm linh, con giữ làm gì nếu không 

giúp đỡ cho kẻ khác ? Đừng lo lắng về phản ứng, nếu không phải là 

nghiệp của con, con sẽ không chọn làm việc này. Con có thể làm ca sĩ 

hay kịch sĩ. 

Bà mặt nám rời đi và vẫy tay chào. 

-Một linh hồn đáng chú ý rời đi, kiếp sau bà ta sẽ không bị nám mặt. 

Tôi biết Lawrence đã làm gì, tôi cũng vậy. 

-Đọc lưu trữ tiền kiếp chứ gì ? 

-Con rất giỏi. 
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Lưu trữ tiền kiếp là ký ức của các kiếp trước. Muốn biết những kinh 

nghiệm quá khứ của một người thì hãy đọc tài liệu này. Phải tập trung 

tinh thần rất nhiều mới có thể đọc được. Bạn sẽ có cảm tưởng như phá 

vỡ một bức tường để đọc tài liệu này. Lawrence có thể đọc được tuỳ ý , 

nhưng tôi thường không làm được. 

-Với thời gian, con sẽ làm được. Đó giống như một nghệ thuật, ta 

phải luyện tập để có thể làm một cách nhuần nhuyễn. Đời quá khứ sẽ 

giúp ích nhiều, nhưng đời sống hiện tại rất quan trọng cho sự phát triển. 

Nhân loại có thể có được nhiều ký ức phát triển nếu đó là điều quan 

trọng  khi nhớ lại đầy đủ các kiếp quá khứ. Phần lớn chúng ta không nhớ 

những kiếp quá khứ, cũng như những ngày đầu đời. Những người nghi 

ngờ sẽ nghĩ rằng nếu không nhớ ra thì có lẽ những chuyện đó đã không 

xẩy ra. Nếu người điếc không nghe thấy âm nhạc không có nghĩa là 

người khác biết nghe. Đã có nhiều người nhớ lại những kiếp quá khứ 

chẳng hạn như Đức Phật. Nhiều người báo cáo rằng đã nhớ lại tiền kiếp, 

nhiều nhà tâm lý  học đã dùng những dữ liệu về tiền kiếp trong sự trị 

bệnh. 

-Những khái niệm về nghiệp và tái sinh không thể tách rời ra. Nghiệp 

giải thích có lý về sự vô lý và tái sinh cho thấy có sự vô lý. Nếu chỉ có 

một đời sống, thì sự tranh đấu có ích gì ? Tôi không thể chịu được khi 

nhân loại không biết rằng đời sống là vĩnh cửu. Các nỗi đau khổ dù dữ 

dội thế nào rồi cũng qua đi. Những sự tốt lành sẽ đưa đến hạnh phúc. 

Sớm hay muộn thì sự quân bình sẽ được thực hiện. Khi mọi người hiểu 

được nghiệp thì đời sẽ được giầu có hơn. Đau đớn sẽ giảm đi hơn khi ta 

hiểu biết. 

Ông đùa : 

-Nghiệp của thầy là rời bỏ con. 

Tôi cố làm ra vẻ không buồn rầu : 

-Nghiệp của con là không buồn khi xa thầy. 

Ông tiễn tôi ra xe taxi, tôi vẫy tay và ông đã đi. Nghiệp liên hệ của 

ông và tôi rất mạnh. Tôi chắc chắn là ông và tôi đã gặp nhau trong nhiều 

kiếp. Đêm đó tôi thiền định bên một ngọn nến. Tôi nhìn ngọn lửa và 

thấy một kim tự tháp hiện ra trước mắt tôi. Hình ảnh chỉ hiện ra trong 

một vài giây, thời gian như ngừng lại, tôi thấy Lawrence mặc quần áo cổ 

Ai Cập và vẫy tay gọi một người, nhìn mặt người ấy thấy giống tôi. Có 
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lẽ Lawrence và tôi trong một kiếp đã là người Ai Cập. Tôi sẽ hỏi ông 

trong lần gặp tới. 

Một khát vọng được nghe Judy hát dâng lên trong tôi. Hình ảnh 12 

năm trước cô hiện đến với tôi, trở lại trong trí óc. Những gì tôi đã đọc về 

cô, cho thấy cô là một linh hồn quằn quại. Thật rất an ủi thấy cô tìm 

được sự an bình trong thế giới bên kia, nếu không cô đã không viếng 

thăm tôi một cách yên bình. Tối nay âm nhạc của cô đã khiến tâm tôi dịu 

lại. 

 

8- Chóng  quên. 

Đúng là phần lớn chúng ta không thể nhớ lại những tiền kiếp. Nhưng 

điều này không cho phép chúng ta quên, hay không học được gì về 

những bài học của quá khứ. Nếu bạn quên quá khứ thì bạn sẽ lập lại 

những mô thức sai lầm trong hiện tại. Cái nghiệp của bạn sẽ thay đổi 

một khi bạn đối diện với vấn đề ấy và có một hành động tích cực để 

vượt thoát trở ngại và tiến triển. Nên nhớ rằng hành động và cảm giác 

của chúng ta sẽ giúp đỡ đời sống chúng ta dễ dàng hơn. Chẳng hạn, nếu 

bạn luôn mất việc, mất người yêu vì bạn có một cái ngã bệnh hoạn, bạn 

phải đối diện với nó, phải giải quyết nó. 

 

9-Lionel. 

Lionel từ Ohio đến New York và làm việc trong ngành buôn bán thời 

trang. Anh ta được mướn làm người bán quần áo đàn ông. Dù chẳng có 

kinh nghiệm gì anh ta vẫn được mướn. Tuy nhiên trong vòng 2 tuần lễ, 

anh ta bị đuổi việc vì anh ta xa lánh mọi người và nghĩ việc gì cũng làm 

tốt hơn họ. Việc làm thứ 2 cũng chỉ được 1 tuần lễ, vì không nghe lời 

của quản lý nói ông ta chả biết gì cả. Ba bốn lần như vậy và anh ta đến 

gặp tôi. Tôi thương hại anh. Nếu anh ta không thay đổi thái độ thì anh ta 

khó mà giữ được công việc. Tôi chỉ cho anh ta và nói anh ta sẽ bị đuổi 

việc nữa nếu anh ta không học những hành động sai lầm, những kinh 

nghiệm trong quá khứ. 

-Lionel, anh không thấy cái mô hình cứ lập lại nhiều lần sao ? 

-Những người tôi làm việc với đều ngu ngốc. 

-Nhưng họ đều có việc, còn anh thì không. Anh có nghĩ là khó làm 

việc với anh không ? 
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-Tôi không khó với những người cùng trình độ. 

-Lionel, sao anh có thể phán đoán người khác như thế, anh đã làm 

việc với họ được bao lâu chứ ? Họ có thể là bạn anh. Anh có một bài học 

trắc nghiệm tinh thần và anh phải vượt qua, anh phải học biết khiêm tốn. 

Công việc cho anh cơ hội để học hỏi. Khi anh học được bài học khiêm 

nhường thì công việc mà anh cho là xứng đáng với anh sẽ xuất hiện. 

Việc này khó nhưng tuỳ thuộc vào thái độ của anh. Thật dễ dàng nếu 

biết  tỏ ra từ ái hơn là giận dữ. 

-Tôi sẽ cố gắng dù là làm việc thấp kém. 

Tôi xác nhận với anh ta là không có việc thấp kém chỉ có thái độ thấp 

kém. Mọi công việc đều quan trọng và tôi khuyên anh phải ghi nhớ : tại 

sao mình bị đuổi việc, và thay đổi thái độ. 

Anh ta rời đi, hy vọng trong lần phỏng vấn tới anh ta không có thái độ 

tiêu cực đối với mọi người và có thể giữ được công việc. 

 

10- Sợi  dây  nghiệp. 

Làm sao tôi nhận ra bạn tôi trong tương lai nếu bạn tôi thay đổi ? Tôi 

có biết chồng tôi trước đây không ? Chồng tôi kiếp này có thể là anh tôi 

kiếp trước ? Mẹ tôi kiếp này có thể là em tôi kiếp trước. Mối dây liên lạc 

về nghiệp không thơ mộng, lý tưởng dưới cặp mắt điện ảnh của làn sóng 

mới. 

 

11- Sondra. 

Sau khi hẹn hò với Peter 3 tuần, Sondra quyết định từ bỏ. Cô nói dịu 

dàng nhưng cứng rắn là cô không hợp với Peter. Peter không phản ứng 

dữ dội, họ chỉ mới bắt đầu. Peter chỉ bắt đầu theo cô đi khắp nơi. Anh ta 

theo cô suốt 2 năm trời, khi các bạn cô bảo anh thì anh giải thích là bổn 

phận của anh là bảo vệ cô, tôi không để cô ta một mình. Dù lý luận thế 

nào cũng không lay chuyển được lòng tin của peter. Vì anh ta không bao 

giờ làm hại cô nên cảnh sát cũng không làm gì được. Cô gần như hoá 

điên khi xin lời khuyên từ tôi. Khi cô ngồi trước mặt tôi, tôi nhìn thấy rõ 

ràng một hình ảnh của đời sống quá khứ của người Hy Lạp. Mặc dầu tôi 

không có một hình ảnh nào của Peter, nhưng tôi có thể mô tả anh ta 

chính xác. Ở Hy Lạp, Peter là một vệ sĩ có nhiệm vụ bảo vệ Sondra là 

một công chúa của vương quốc . Vì sự trễ nải của anh, Sondra đã bị giết. 
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Hối hận về tội lỗi tràn ngập anh ta. Sondra nhìn tôi, như nhìn một người 

điên : 

-Rất hay, nhưng chúng ta phải làm gì bây giờ ? 

Tôi bảo cô nếu anh ta hiểu ra rằng hành động của anh ta chỉ là phản 

ứng với hành động trong quá khứ. Nếu tôi đúng, tiềm thức của anh ta sẽ 

nhận ra ngay và công tác của anh ta sẽ chấm dứt. Sondra mang Peter đến 

và kể cho anh ta nghe. Anh ta nghe một cách lễ phép. Và sau đó Sondra 

bảo rằng anh ta không nên theo cô nữa. Đã 2 năm qua rồi, anh ta không 

trở lại. Tiềm thức của anh ta đã chấp nhận. Anh ta đã bỏ cảm giác tội lỗi 

vì trễ nải trong quá khứ, điều này đã giải phóng Sondra và Peter.  

Hiếm khi tôi cho những tin tức về loại này. Chúng ta phải cẩn thận 

khi dùng khái niệm nghiệp để phủ nhận trách nhiệm về hành vi của 

chúng ta. Nghiệp không thể phủ nhận, nhưng cũng không thể khiến 

chúng ta không nhìn dưới góc cạnh thuần lý hay tình cảm. Khi tái sinh, 

cơ thể không giữ hình dáng cũ, có khi đàn ông biến thành đàn bà, hay 

ngược lại. Có nhiều người đàn bà có tính tình đàn ông, và ngược lại có 

những người đàn ông có tính đàn bà. Đó là vì có nhiều kiếp họ là đàn 

ông nên khi làm đàn bà họ không thích ứng được với hoàn cảnh mới. Sự 

chuyển di có thể khó khăn vì tâm còn ghi nhớ những ký ức của những 

kiếp trước. 

 

12- Gail  và Eric. 

Gail và Eric gặp nhau ở Ý. Họ đi du lịch riêng rẽ, và họ gặp lại nhau 

ở Venice. Lần thứ 3 họ lại gặp nhau và họ đi ăn chung. 2 người đều 

thích nước Ý từ nhỏ. Họ đều học tiếng Ý ở trường. Gail thích xem phim 

Ý và ăn những món ăn Ý ở New york. Eric thì đi Ý vì cha ông cho đi. 

Eric không chịu lên đại học nếu không được về nhà, như hắn gọi nước Ý. 

Họ đều cảm thấy quen thuộc đối với nước xa lạ và họ không đến bao giờ. 

Họ đều có một giấc mộng tới Venice và tìm một người mà không thấy. 

Họ đi du lịch cùng nhau trong suốt cuộc du lịch. Trở về New york họ lấy 

nhau, hoàn tất việc học, rồi di chuyển đến Ý. Eric làm ký giả cho một tờ 

báo, còn Gail làm ở một viện bảo tàng. Chúng ta sống nhiều kiếp, và nếu 

ta làm thương tổn một người nào thì ta sẽ gặp lại người ấy nữa và phải 

đối diện với họ. Và ngược lại nếu ta đã yêu thương thì sẽ gặp lại yêu 

thương. Siêu ngã biết hết, chính nó sáng tạo các cá tính, nó trở lại với 
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đời để tìm kiếm tự do. Không có một vị Thượng đế nào phê phán những 

hành động của chúng ta, chính những hành động đó tự phê phán chúng. 

Nghiệp không chừa tôn giáo nào dù bạn là người Thiên chúa giáo, Phật 

giáo, Hồi giáo, Ấn Độ giáo, Do Thái giáo hay bất cứ một tôn giáo nào, 

hay bạn sống ra sao. Đời sống trong cõi kia chỉ dựa vào hành động của 

bạn, không kể phái tính, chủng tộc. Đức tin trong đời sống bên kia 

không cần thiết, nhưng nó giúp đỡ cho sự chuyển di được dễ dàng. Càng 

tỉnh thức thì càng dễ có được kinh nghiệm, họ cần ít thời gian cho sự hồi 

phục. Những người không có lòng tin thì cần thời gian lâu hơn. Điều này 

không có gì là xấu cả, nhưng họ đã mất cơ hội có được kinh nghiệm. 

Mỗi kiếp sống cho ta nhiều cơ hội để thăng tiến. Thật rất kích thích khi 

hưởng thụ mọi phút giây của cuộc sống. 

 

 

CHƢƠNG    III 

Thiên   Đƣờng. 

 
Thiên đường theo truyền thống thì là một chỗ tối hạnh phúc. Là một 

nơi có thể giao tiếp vĩnh viễn với Thượng đế. Thượng đế là một thực tại 

tối hậu và thương yêu. Thiên đường là một chỗ yêu thương. Thiên 

đường là một chỗ bạn sẽ tới do những hành động yêu thương của bạn 

trên đời này. Liếm một que kem trong mùa hè nóng nực, nép mình bên 

người yêu, nghe nhạc mình thích, ngắm nhìn một tác phẩm nghệ thuật là 

những giây phút ta cảm thấy như ở thiên đường. Có 10 người thì sẽ có 

10 ý kiến về thiên đường khác nhau, với Terry đó là một buổi trưa lục 

lọi trong một tiệm bán đồ cổ với chồng, Mort tìm thấy thiên đường khi 

ngắm các vì sao qua ống viễn kính, Lee là thắng một trận đấu bóng 

tennis. 

Eben là mất 10 lounds mà không phải ăn kiêng., Joe chỉ mơ cưới 

được người trong mộng, Clifford thì chỉ thích có tiền . . .  Cũng như sắc 

đẹp thì tuỳ người ngắm. Khi chúng ta thay đổi thì khái niệm thiên đường 

cũng đổi theo. Thiên đường của người này có thể là địa ngục của người 

kia. Bà Grace thích ngồi ở cái ghế xanh của bà. Đối với bà đó là thiên 

đường. Bà làm việc mệt nhọc trên đời, bà xứng đáng được ngồi nghỉ 
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theo ý bà thích. Bà qua thế giới bên kia không sợ hãi, với thời gian bà sẽ 

chọn kinh nghiệm để khám phá. Trong khi đó em bà, bà cô Mayme luôn 

khám phá thế giới tâm linh. Mayme qua đời trước bà Grace mấy năm, 

nhưng khi còn sống bà Grace phê bình tính lăng xăng của bà. Bà Grace 

thì sống yên lặng, bà Mayme thì vẫn lăng xăng trong đời sống bên kia. 

 

1- Devachan. 

Đây là tiếng Phạn để chỉ thiên đường, cũng có nghĩa là nơi ở của các 

Thượng đế. Người tốt sẽ đến Devachan, một cảnh giới giữa đời sống. 

Thời gian ở đó lâu mau tuỳ theo nghiệp của mỗi cá nhân. Ở Devachan 

bạn sẽ vây quanh bởi những người bạn biết trên cõi đời này. Vì là thiên 

đường nên bạn muốn gặp ai thì sẽ được gặp, làm cái gì mà bạn thích, từ 

bỏ mọi vấn đề ở thế giới vật chất. Trạng thái sướng ngất sẽ dừng lại khi 

ta nghĩ tới những người trong thế giới vật lý. Chẳng hạn một người cha 

mất đi, để lại vợ con, sẽ không an bình khi nghĩ tới những vấn đề mà vợ 

mình phải đương đầu khi nuôi nấng đàn con khi ông không ở đó. Chúng 

ta sẽ yêu qua nấm mộ. Chúng ta không yêu một cách không có hiệu quả, 

chúng ta yêu vô ngã. Người cha phải hiểu rằng các con ông phải học 

những bài học về cái nghiệp của riêng mình. Họ sẽ gặp lại nhau sau một 

thời gian. Nên nhớ rằng ý thức thông thường thống trị thế giới bên kia. 

Nếu bạn không thay đổi được tình trạng thì đừng ngừng ở đấy, hãy tiếp 

tục đi. 

 

2- Các  cảnh  giác. 

Khi còn là một đứa trẻ tôi đã được bảo về thiên đường, địa ngục, lò 

luyện ngục và Limbo. Thiên đường là nơi Chúa ở, và những người tốt 

với thiên thần và âm nhạc. Địa ngục là chỗ ghê gớm có lửa và quỷ. 

Limbo là nơi những trẻ không rửa tội. Tôi cứ thắc mắc bởi hình ảnh 

những đứa trẻ bay lơ lửng trong không gian giữa trời và đất. Tôi không 

hiểu tại sao các trẻ bị khổ vì thiếu một nghi lễ (lễ rửa tội). May mắn là 

sự hiểu lầm ấy đã rõ ràng khi tôi được 7 tuổi. Một hình ảnh đã được thấy 

qua linh ảnh đã cho phép tôi tập trung về cảnh giới tinh thần. Nơi mà ta 

gọi là thiên đường rất đáng ngạc nhiên, và cảnh giới địa ngục còn làm 

tôi buồn giận. 
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3-Cảnh  vật  thiên  đƣờng. 

Thiên đường có nhiều cảnh giới. Chúng ta có vị thế nào trên thiên 

đường là tuỳ thuộc tính chất của ta. Cũng như leo thang, mỗi nấc lại giúp 

ta tiến gần hơn tới đỉnh. Có nhiều người leo chậm và sợ hãi, có người 

leo nhanh và không sợ. Nhưng cuối cùng thì mọi người đều tới đỉnh. 

Tiến trình là chìa khoá. Mỗi bước mang chúng ta đến gần hơn tới hạnh 

phúc mà chúng ta sẽ tận hưởng. Như thầy Lawrence đã nói nhiều lần : 

-Sao phải vội chứ, chúng ta có thời gian vô tận ở trước mặt. 

Thật rất khó tả những gì bạn thấy ở Devachan. Trước hết bạn gặp 

những người yêu quý chờ đón bạn, họ nồng nhiệt giới thiệu những người 

mới tới đến những cảnh vật ở thiên đường. Mầu sắc chói lọi, mọi vật đều 

linh động hơn ở trên mặt đất, không bệnh, không suy tàn, không tiêu cực. 

Vườn tược ở khắp nơi gần như vô tận. Chỉ có một nơi ở trên trái đất có 

thể sánh đượcc có lẽ là ở Finhorn ở Phần Lan. Những đoá hoa hồng to 

như trái cantaloupes. Eilun một con đồng nổi tiếng đã nhận được sự chỉ 

dẫn từ các tinh linh cách trồng cây. Giòng sông ở thế giới tinh thần là 

những dòng nước tinh khiết nhất, mỗi giọt nước lóng lánh như một hạt 

kim cương. Mỗi cảnh giới ngăn cách bởi một màn nước. Cảnh giới càng 

cao thì nước càng trong. Khi một người chuyển di thì địa vị người đó có 

được do hành động của họ trên trái đất. Nếu bạn muốn ở nhà, sẽ có nhà 

cho bạn ở. Tuỳ bạn lựa chọn. 

 

4- Phòng  triển  lãm. 

Những bức tranh nguyên thuỷ vẽ trên đời đều treo ở đây. Mọi vật đều 

được sáng tạo bằng ý tưởng rồi chuyển sang vật chất. Đây là một khái 

niệm khó chấp nhận nhưng rất rõ ràng khi bạn trông thấy những bức treo 

ở Devachan. Có tranh của Monet, Gaughin, chúng có vẻ khác lạ sống 

động và đầy năng lực, mầu sắc thì mạnh mẽ hơn ở trái đất. Maxfield 

Parish là hoạ sĩ mà tôi thích nhất. Lông Trắng đã tìm giúp cho tôi các tác 

phẩm của ông. Tôi chưa bao giờ thấy mầu xanh như thế trong tranh 

Parrish. Tôi thích ngồi ở viện bảo tàng để ngắm tranh. Tôi hiểu rằng 

hứng được sinh ra từ đây và truyền đến trái đất và cần những người có 

tài để chuyển tải. 

 

5-Thƣ  viện. 
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Lông Trắng cũng chỉ cho tôi thư viện, hàng ngàn cuốn sách ngút ngàn. 

Những nguyên bản đều có ở đây. Nhất là những bộ sử, ghi chép những 

dữ kiện xẩy ra thực sự. Bạn có thể hiểu chi tiết những trận đánh của Nã 

Phá Luân, hay những châu lục Mu hay Atlantis đã biến mất ở nơi nào. 

 

6-Molly. 

Molly mất vài tháng trước vì bệnh tim. Sinh ra với tật bẩm sinh yếu 

tim. Molly biết mình không sống một đời bình thường. Cô không phải là 

người tiêu cực, cô rất là thực tế. Cô đã sống còn sau 3 lần giải phẫu tim. 

Tôi gặp cô sau lần mổ thứ 3. Cô bước vào nhà của tôi rất xúc động, hết 

hơi và tôi kinh ngạc về mái tóc đỏ của cô. Cô cám ơn tôi đã gặp cô chỉ 

sau lời báo ngắn ngủi. Cô bảo tôi rằng cô cần gặp tôi gấp : 

-Tôi không biết phải bắt đầu thế nào. Mary, tôi chưa bao giờ nói 

chuyện với một nhà tâm lý, cô là người đầu tiên. 

Tôi bảo cô rằng cô không được khoẻ, trông bề ngoài thì cô bình 

thường nhưng gầy và xanh xao. 

-Tôi bệnh lắm. 

-Cô đau tim. 

-Bây giờ tôi có thể tin cô có đặc tài. 

Molly trở nên nghiêm trang và cô kể cho tôi nghe câu chuyện. Căn 

bản, cô đã chết trên bàn mổ, thăm thú thế giới tinh thần và trở lại thân 

xác. Cô nói với tôi cuộc phiêu lưu của cô các chi tiết rất sống động. 

Trước tiên cô nghe bác sĩ nói với y tá : 

-Trời ơi ! Chúng ta mất cô ấy rồi ! 

Rồi bay lơ lửng trên thân xác, nhìn bác sĩ và các y tá cứu hộ cô. Cô 

nhìn thân xác nằm trên bàn mổ và tiếng ầm lớn theo sau là một sự 

chuyển động nhanh. Rồi cô thấy mình di chuyển trong một đường hầm 

tối, rồi tới một vùng sáng và một bóng người. 

-Cô có sợ không ? 

-Không một giây. 

Chú Al là người gặp cô, cô thấy ấm cúng và an ổn. Ông nắm tay cô 

và bảo phải nhanh lên vì có ít thì gian. Cô nhớ cô bị lạnh cẳng, Al đỡ cô 

và bảo cô giữ chặt để khỏi ngã. Ông cười khi giải thích cho cô, và so 

sánh sự chỉ dẫn như xem một phim câm của Chaplin. Molly thấy như 

mình bay. Họ tới một nơi có kiến trúc Gothic. Al nói rằng có một người 
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muốn gặp cô. Họ bước vào một căn phòng có một chiếc bàn lớn và cả 

trăm cái ghế. Người đàn bà ngồi ở cuối bàn dục họ nhanh lên. Người đàn 

bà ấy bảo Molly ngồi xuống đừng sợ hãi. 

-Hãy nghe cho cẩn thận. Có một việc cô phải làm trên đời. Khi xong 

việc cô sẽ trở lại đây với chúng tôi. 

Thấy Molly phiền lòng vì phải trở lại cõi đời, người đàn bà nói : 

-Đừng trẻ con, cô đã hứa sẽ trở lại, đây là nghiệp. 

Người đàn bà giải thích cho Molly nhiệm vụ của cô là : 

-Cô phải trở về trái đất và gặp Mary, một nhà tâm linh sống ở làng 

Greenwich, cô phải kể chuyện cô ở cõi tinh thần. Mary đang viết một 

cuốn sách và chuyện của cô sẽ giáo dục nhiều người. Khi gặp Mary hãy 

bảo rằng “bà già” gửi lời hỏi thăm. Cô ấy sẽ biết, còn hỏi gì nữa không ? 

-Tên cuối của Mary là gì ? Cô ấy sống ở chỗ nào của Greenwich ? 

Làm sao tìm được cô ấy ? 

-Cô là một người khôn ngoan, nhiệm vụ của cô là tìm cô ấy. Cô 

không thể coi mọi việc sẽ dễ dàng. Chỉ cần biết tên cô ấy có viết sách. 

Al hãy đưa cháu ông về. Tôi sẽ đón cô khi cô trở lại đây. 

Và người đàn bà vẫy tay từ biệt. Molly bảo tôi : 

-Tôi mong là tôi có thể tả vẻ đẹp của khu vườn, tôi không thấy ở đây 

có hoa đẹp như thế. Chúng rất sống động khiến bạn muốn nói lời chào, 

chả trách nơi này được gọi là thiên đường. Tôi có thể ngắm khu vườn 

mãi, nhưng Al bảo tôi là phải trở về với cái xác. Điều mà tôi nhớ sau đó 

là tỉnh dậy ở phòng hồi sinh. 

Molly ngừng lại và chờ tôi phản ứng. Tôi cảm thấy Molly sợ tôi 

không tin cô. 

-Cô thấy tôi thế nào ? 

-Trước hết khi tôi tỉnh dậy, phải mất cả ngày để nhớ lại cả câu chuyện. 

Bác sĩ bảo tôi đã đến gần cửa tử, mọi người đều lo lắng. Con tôi khóc và 

bảo là tôi đã chết, và sống lại là một phép lạ. Khi hồi sức tôi muốn kể 

cho mọi người những gì tôi đã thấy. Em gái tôi không hoàn toàn tin tôi. 

Và tôi quyết định không bảo bố mẹ. Thật không cần.  

Rồi Molly kể cô cố tìm tôi, vì cô không đến những nhà tâm linh bao 

giờ nên cô không quen ai trong lãnh vực ấy. Cô gọi cho vài người, bạn 

bè cũng không giúp gì được. Cô cầm lên xem những tạp chí về tâm linh 
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ở phòng chờ của bác sĩ mà cô đến khám. Cô thấy Mary sống ở 

Greenwich. 

-Cô có viết sách phải không ? 

-Có. 

Cô khóc, lệ tràn má. Tôi xác nhận sẽ thuật lại những lời kể của cô. 

-Molly, cô có thể tả về bà già không ? 

-Bà ta là một người to lớn, đầu có khăn phủ, quần áo có vẻ từ thế kỷ 

trước. Bà nói với giọng tôi không nhận ra. Tôi chú ý đến khoé mắt mạnh 

mẽ của bà. Bà có vẻ bận rộn. 

Bà là ai ? Sao lại tự nhận là bà già ? 

Tôi giải thích cho cô, bà ấy là thầy tôi. Molly đã nói đúng, bà mất 

năm 1891, nói bà già là vô lễ nhưng trong trường hợp này là chỉ sự gần 

gũi. Bà già tiếp tục công việc trong cõi tinh thần và hoà đồng với tôi ở 

cõi thế trong 20 rồi. Bà già đôi lúc trực tiếp với tôi. Bà dùng Molly để 

giáo dục những người cận tử. Molly và tôi trở thành bạn tốt. Tôi cho cô 

mượn những sách về nghiệp và tái sinh. Chúng tôi không bàn cãi về đời 

sống sau khi chết, cô cười nhắc nhở đó là việc của tôi, không phải là 

việc của cô. Molly mất gần một năm. Tôi ở nhà mẹ cô trước khi cô mất. 

-Tôi có thể làm gì cho cô ở thế giới bên kia ? 

-Cám ơn bà già cho tôi và tìm bạn Nicky và bảo hắn tôi thương hắn 

lắm. 

-Tôi vui vẻ làm những việc đó. Mary, cô có nghĩ rằng tôi có thể làm 

phụ tá cho bà già được không ? Tôi sẽ từ bỏ cô không lâu và tôi thấy Al 

mỗi khi tôi nhắm mắt và ông ta bảo tôi sẽ sớm về nhà thôi. 

-Molly, tôi chắc là cô làm được. Cô sẽ là một phụ tá đắc lực. Đừng 

quên là cô có một sợi dây nghiệp nối kết với bà già. Không phải là tai 

nạn mà cô đưa thông điệp cho tôi. Chuyện của cô sẽ giáo dục cho nhiều 

người, cô sẽ tiếp tục công việc trong thế giới bên kia. 

Sáng hôm sau Molly rời chúng tôi và về nhà. Như tôi đã hứa, tôi kể 

lại cho bạn chuyện của cô. 

7- Sự  thờ  phụng. 

Không cứ bạn theo đạo nào trên đời, bạn có thể cầu nguyện như bạn 

muốn. Khi vào thế giới tinh thần bạn thấy điều đó không cần thiết. Mỗi 

hành động phụng sự đời là một lời cầu nguyện. Bạn có thể tìm mọi nghi 

thức của tôn giáo ở thế giới tinh thần. Nhiều người không theo một tôn 
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giáo nào có thể vào một kiến trúc ở giữa mà cửa sổ là kính mầu, có thể 

vang ra những bài nhạc của Litzt hay Bach cho những người muốn nghe. 

 

8- Âm  nhạc. 

Nửa đêm tối Giáng sinh năm 1984 tôi ngồi trong phòng khách với vài 

người bạn, đang nói chuyện thì tôi nghe văng vẳng tiếng nhạc. Không 

phải là nhạc trên đời nhưng rất thật. Tôi chăm chú nghe một giọng nữ 

hát bài Đêm thánh vô cùng. Tôi nghe tiếng các thiên thần phụ hoạ đằng 

sau. Tôi chăm chú vào thế giới tinh thần. Người hát là bà Schumann 

Heink. Tôi nhớ mặt bà nhưng không nhớ giọng của bà. Có một cây 

thông lớn, hàng ngàn ngọn nến thắp sáng và rất nhiều người dự buổi hoà 

nhạc. Tôi kể cho mọi người trong appartment nghe. Từ năm đó, tôi có 

thể hoà vào những buổi hoà nhạc Giáng sinh trong thế giới tinh thần. 

Thế giới tinh thần đón giáng sinh như chúng ta đón Giáng sinh trên đời. 

Mặc dầu không cần thiết nhưng họ vẫn làm với tinh thần Giáng sinh, là 

một sự kính trọng những người trên đời thích trình diễn ngày lễ. Người 

tham dự vẫn giữ đạo mình. Ca sĩ vẫn hát trong thế giới tinh thần. Những 

nhà sáng tác vẫn tiếp tục công việc của họ. Âm nhạc sống động hơn, đầy 

đủ hơn vì không dựa vào sự cho, tặng. 

 

9- Mozart. 

Trong năm 1985 và 1986 Mozart thường đến thăm tôi. Lúc đó tôi có 

một đám khách hàng rất có tài về âm nhạc. Trong một lần sinh hoạt với 

một người trong bọn họ, tôi nhìn về phía cái đàn dương cầm của tôi. 

Mozart đứng ở đó trong trang phục thế kỷ 18. Lúc đó chúng tôi đang 

chơi một khúc của Tiếng sáo mê mị. Ông liên tục bảo tôi : 

-Đây là nhạc của tôi. 

Ông thăm viếng tôi 10 lần trong 2 năm. Ông luôn đứng cùng một chỗ 

bên cạnh chiếc đàn dương cầm, chỉ xuất hiện khi cho lời chỉ dẫn sáng 

tạo khi trình diễn. Đám bạn không nghe hay thấy ông và biết về khả 

năng của tôi nên họ rất kinh ngạc về sự hiểu biết về âm nhạc của tôi. Tôi 

học nhiều về âm nhạc từ thầy của Lawrence, Sir William. Ông là một 

nhà soạn nhạc vĩ đại. Tôi đã đến nhà ông ở vùng quê, cũng như ở thành 

thị. Ông nói chuyện với tôi về vài Divas âm nhạc. Ông nói trong tương 

lai âm nhạc sẽ dùng trong việc trị liệu. Sự kết hợp của vài âm thanh sẽ 
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tác dụng trên sự quân bằng thần kinh toàn cơ thể. Ông chán nản về âm 

nhạc của thế kỷ này : có nhiều tiêu cực do thuốc men. Rượu và thuốc có 

ảnh hưởng đến sự phát triển của tinh thần. 

-Tôi thấy rất vui khi âm nhạc của những bạn vĩ đại như Mozart được 

dùng trong các phim ảnh, nó sẽ ảnh hưởng trên tâm trí người ở trái đất. 

Tôi hỏi ông sao không thấy nhạc Rock ở thế giới tinh thần, tôi chỉ 

nghe thấy nhạc cổ điển và nhạc kịch. Ông giải thích là nhạc Rock không 

có ở Devachan vì những rung động của nó thuộc về quả đất chứ không 

phải là xấu hay tốt. Mọi người ở Devachan đều thấy hạnh phúc với sự 

lựa chọn này. 

 

10-Sir  William. 

Thật là thích thú khi ngồi với cả Lawrence và thầy của ông : Sir 

William vào mùa hè năm 1992. Đã 3 năm rồi tôi không gặp Sir William. 

Tôi thường nghĩ đến ông. Ông hiện diện dưới dạng một ông già hơn 60 

tuổi. Mắt ông còn trẻ và sáng quắc. Lawrence rất kính trọng ông. Bạn có 

thể hình dung tôi hạnh phúc biết bao khi tôi nhận được lời mời đến thăm 

ông ở vùng quê. Một chiếc xe đón tôi và vài giờ sau tới nhà – tôi đã từng 

tới nơi này trước đây. Và phong cảnh có vẻ đẹp hơn. Khi tôi đứng ngắm 

khu vườn, tôi nghe Lawrence nói : 

-Nghĩ đến Ái Nhĩ Lan phải không ? 

Tôi gật đầu và không kinh ngạc vì biết rằng ông cũng ở đấy. Tôi kể 

cho Lawrence nghe tôi đã gặp hồn ma của bạn thân trước khi tới 

Findhorn. 

 

11-John. 

Tôi đi bộ về Findhorn vào một buổi trưa. Thay vì đi thẳng, một cái gì 

đó khiến tôi đi vào con đường rẽ. Cảm thấy mệt mỏi, tôi ngồi xuống một 

gốc cây bên đường. Tôi chợt cảm thấy rùng mình. Đứng trước mặt tôi là 

bạn quá cố John. Anh ta nhẩy múa và cười vang. John là một diễn viên 

đồng thời là một nhà đạo diễn trên đời. Hiển nhiên là anh ta còn giữ kịch 

tính. Anh ta mất trước khi tôi đi, trong một tai nạn ở New York. Mới đầu, 

tôi thấy buồn vô tả và thấy nhớ anh ta. Anh ta là người đã chỉ dẫn cho tôi 

về kịch nghệ. Chúng tôi từ Iowa tới New York cùng lúc. Tôi không biết 

tại sao anh ta lại ở Ái Nhĩ Lan. Anh ta cười vì sự ra đi của mình. 



36 

 

-Đó chẳng phải là một tai nạn, vì trong vũ trụ toàn hảo làm sao có tai 

nạn nào xẩy ra. Đấy là thời gian tôi phải bị xe cán. Khi tôi sang thế giới 

tinh thần, tôi không gặp khó khăn gì cả. Bạn đã nghĩ là tôi không coi 

những điều bạn nói là nghiêm trang, nhưng thực ra bản chất của tôi là 

nói đùa những gì tôi không hiểu. Hình như tôi đã chế diễu bạn. Tôi xin 

lỗi đã làm thương tổn bạn. 

Tôi xác nhận là anh ta không làm thương tổn tôi. Anh ta tiếp tục : 

Sang thế giới tinh thần, anh ta tìm hiểu trong một thời gian, tràn ngập 

bởi vẻ đẹp và những hoạt động của thế giới này. Anh ta đã gặp bà nội và 

vài bạn đã mất trước anh ta. John đã vẽ như một thú vui, và trở thành 

một người yêu say đắm nghệ thuật. Anh ta nói về mầu sắc sinh động và 

những phòng triển lãm kỳ diệu. Anh đã gặp những tác giả và những diễn 

viên nổi tiếng mà anh ngưỡng mộ. John nói anh đã gặp một người thổ 

dân Mỹ và hắn nói có một bạn chung ở đời là tôi. 

-Chúng tôi nói chuyện ít phút và anh ta bảo tôi cần phải làm một việc. 

Lông Trắng giải thích rằng John nên viếng thăm tôi ở Ái Nhĩ Lan. 

Một điều tôi nhận thấy là John tươi hơn, ở trên đời trước kia anh ta có vẻ 

buồn buồn. Khi anh ta từ từ tan biến, tôi khóc. Lawrence an ủi tôi. John 

và tôi gặp nhau ở Ái Nhĩ Lan vì chúng tôi đã sống cùng nhau ở đấy. 

John là em gái tôi.  

-Khi gặp John ở trường con có thấy quen thuộc không ? 

-John già hơn con một chút. Khi con học năm thứ nhất thì John đã là 

sinh viên năm thứ 3 rồi. Chúng con gặp nhau trong phòng trang phục. 

John ra lệnh cho con và con lờ đi. Anh ta trợn mắt nhìn con rồi phá lên 

cười. Rồi chúng con nói đủ chuyện với nhau. Anh ta là một trong số ít 

người mà con nói chuyện về tâm linh và con thấy rất thoải mái. 

 

12- Sự  say  đắm. 

Sau bài học này, Lawrence dẫn tôi đến gặp Sir William. Lawrence 

dẫn tới thư viện, Sir William ngồi trên một ghế dài với một con chó ở 

dưới chân. 

-Con lại đây để ta ngắm nào. Lần trước con tới ta phải đi có việc, ta 

nghe nói Lawrence đã dẫn con đi dạo một vòng, con thấy nhà ta thế nào ? 

Ông nắm tay tôi và chỉ ghế bên cạnh bảo ngồi. 

-Ý con đây là thiên đường. 
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Cả 2 người đều cười. 

-Con quá bận rộn về Devachan, nên ít có thời gian ngồi ở nhà. 

-Điều này với con không sao, con hạnh phúc làm bất cứ gì con có thể 

làm. 

Cửa mở, và nước  trà được mang đến. Lawrence rót trà cho 3 người, 

và chúng tôi ngồi im lặng một lúc. Sir William nói : 

-Im lặng là nơi tâm thức trú ngụ. 

Gió hú và con chó đứng dậy. Lawrence kể chuyện tôi gặp John ở 

Scotland. 

-Đó thật là một chốn bí mật. Ta luôn thưởng thức thời gian ở đấy. 

Uống trà xong ta sẽ dẫn con đi coi phòng ươm cây. 

-Con thích xem lắm. 

Khi chúng tôi uống trà xong, Sir William bảo Lawrence là chúng tôi 

cần có một chút riêng tư. Khi chúng tôi đi ra ngoài, Sir William chỉ cho 

tôi thấy những bụi cây, những cây hồng nở rộ. Có những loài cỏ lạ và 

ông nói công dụng trị bệnh của chúng cho tôi nghe. Khi con người cởi 

mở hơn thì mọi bệnh đều được trị bởi những chất trong thiên nhiên. 

-Có phải là thế giới có tất cả ? 

-Phải, nhân loại phải tìm lại những kiến thức đã mất (người Ai cập đã 

tìm ra, nhưng phần lớn kiến thức đã mất khi thư viện Alexandrian bị 

cháy). Chúng ta không thể can thiệp vào nghiệp cá nhân. Những bạn 

chúng ta ở thế giới tinh thần có đủ thời gian để nghiên cứu tính chất của 

những cây cỏ. Họ phải tái sinh ở thế giới vật chất để tìm hiểu sâu xa hơn. 

Ít linh hồn có trình độ có thể hiểu được một vài cuốn sách. Kiến thức có 

thể nguy hiểm nếu đặt trong tay của những người không sẵn sàng. Đó là 

lý do tại sao nhân loại mất đi một số kiến thức. Con đã biết thế giới tinh 

thần có nhiều cảnh giới. Những cảnh giới cao có vài thư viện chỉ dành 

cho một số ít người có kiến thức bác học. 

-Hãy ngồi ở đây một lát. 

Ông ra dấu cho tôi ngồi xuống một cái ghế giống như ghế trong nhà 

thờ. Ánh sáng rọi qua tường kính gần ghế, ở góc tường có một cửa sổ có 

gương mầu. Bình yên tràn ngập không khí. Có lúc tôi có cảm giác như 

mình không ở trong thân vật chất, ánh sáng như sáng hơn, cây rậm hơn. 

Một luồng năng lượng say đắm bao phủ cả người tôi và tôi thấy sống 
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động hơn bao giờ hết. Tôi thấy yêu thương tất cả chúng sinh. Tôi thấy 

Sir William nhìn tôi và nắm tay tôi hiểu biết. 

 

13- Sir  William  nói  về  Thiên  Đƣờng. 

-Hãy nghĩ khi tâm con hoàn toàn bình an. Đó là thiên đường. Ở thiên 

đường mọi lo lắng không còn, sợ hãi không có ở nơi này. Sự hoà hợp có 

mặt trong đời sống ở đây. Không có chỗ cho sự xấu. Không có sự hiện 

diện của vật chất nên không có sự lụi tàn. Chân trời vô tận, vô biên. Con 

sẽ sống trong một thế giới mộng ảo. Nhưng con vẫn giữ những đặc tính 

cá nhân. Đời sống vật lý là chỗ tạo dựng lên cá tính. Thiên đường là chỗ 

để nghỉ ngơi sau khi cơ thể đã mỏi mệt. Cần một thời gian trước khi lại 

tiếp tục lên đường. Con sẽ sống với những người con yêu thương trên 

đời. Con sẽ kinh nghiệm những gì mà tự ngã của con hướng tới. Khi tinh 

thần con phát triển thì ý niệm về thiên đường của con sẽ chính xác hơn, 

trong sạch hơn, nhiều mầu sắc hơn, và âm thanh sẽ rõ hơn. Đời sống 

không tận cùng và trở nên sống động hơn.  

Ông ngừng nói. Sự im lặng bị cắt ngang bởi tiếng đàn organ. Chúng 

tôi ngồi một lúc rồi ông đưa tôi vào nhà. Lawrence đã đợi chúng tôi ở 

thư viện và tôi biết rằng ông đã cảm thấy kinh nghiệm tâm linh của tôi. 

Tôi thấy tôi là một với cuộc đời. Thầy Lawrence nói với tôi : 

-Con phải nhớ kỹ cái cảm giác này, giữ nó ở cạnh tim, nó sẽ nâng đỡ 

con trong đời sống hàng ngày, suốt cuộc đời con. Con sẽ cảm thấy ngất 

ngây như hồn sang phía bên kia. Rất ít có cảm giác này khi ở trong thân 

vật lý. 

Ông ngừng lại và nhìn Sir William. Sir William lại ngồi trước ngọn 

lửa và thiền.  

Cuối cùng Sir William nói : 

-Thật là không may cho mọi người vì họ luôn luôn sợ hãi; nếu hiểu 

rằng cuộc đời vẫn tiếp tục sau khi thân vật lý đã ngưng; đó là thuốc bổ 

chống lại sự sợ hãi. 

Lawrence đưa tôi ra xe, nắm chặt tay tôi và bảo sẽ liên lạc với tôi sau. 

Không cần trao đổi thêm lời gì nữa giữa chúng tôi. Chỉ vài phút là về tới 

nhà. Và cảm thấy thiêng liêng trong mọi sức sống trong tôi. Chúng ta có 

thể tìm thấy thiên đường trên đời, nó ở ngay trước mắt chúng ta, nó sống 
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trong trái tim chúng ta. Chỉ cần chúng ta yêu thương nhau. Thật là đơn 

giản. 

 

 

 

CHƢƠNG   IV 

Địa   ngục. 

 

Hầu hết mọi người trên đời đều có kinh nghiệm về cảnh giới thiên 

đường mà tôi đã tả khi qua đời. Nhưng có một chỗ khác mà những người 

xấu, không hối hận, sẽ tới sau khi chết. Chúng ta gọi nơi này là địa ngục. 

Địa ngục là nơi không có hình dạng, tối tăm, không có gì mọc được. 

Không được có cảm giác tốt, không có khả ái, không có tình bạn, không 

có yêu thương. Chỉ có quằn quại về tội lỗi mình đã làm. Có người thoát 

ra khỏi được cảnh này, những người khác thì không. Địa ngục là nơi 

trừng phạt không thể tưởng tượng được. Một người phải xấu xa ngoài 

tưởng tượng mới sống ở đây. Người bình thường không phải là sản 

phẩm của địa ngục. Mỗi linh hồn ở đó làm địa ngục ghê gớm hơn. 

Chúng ta có nhiều cơ hội để chuộc tôi. Nhưng có một số người không ăn 

năn do đó họ ở mãi trong địa ngục và không bao giờ được tái sinh. 

Những cư dân không có hình dạng, biến dạng không như lúc đầu  để mô 

tả nó là vực thẳm. Đó là chỗ ở của quỷ Satan, là chỗ của những kẻ đáng 

nguyền rủa. Những gì tôi mô tả không thú vị gì, tôi không doạ mọi 

người, chỉ cho mọi người biết có một nơi như thế. Tôi không biết một ai 

ở đó, cũng không liên lạc với ai ở đó. Tôi sẽ kể cho bạn nghe như thế 

nào mà tôi biết những tin tức này. 

 

1- Cuộc  đi  tới  địa  ngục. 

Tôi ngập ngừng xin Lawrence chỉ cho tôi cảnh giới tối tăm của thế 

giới tinh thần. Không, không bao giờ tôi muốn thấy vùng đen tối đó. Tôi 

biết nó hiện hữu. Thế là đủ cho tôi. Nhưng tôi thấy là cần thiết để hiểu 

sự phức tạp của đời sống sau khi chết. Một buổi chiều, Lawrence đến 

nhà tôi. Đó là điều bất thường nhưng không chút ngạc nhiên. Ông gọi tôi 

và hỏi ông có thể tới thăm được không, và lát sau ông tới. Mặc quần ka 
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ki và áo trắng, như một gã đàn ông bình thường trên phố. Tôi luôn bị 

kinh ngạc thấy Lawrence có vẻ bình thường, nhưng tiếp xúc với ông một 

thời gian thì mới biết tài lạ của ông; ông hoà hợp vào bất cứ nơi nào ông 

tới. Tôi pha trà đãi ông. Tôi kể cho ông nghe những biến cố của đời tôi. 

Ông thích thú mọi vẻ về thế giới của tôi. Ông hỏi về các bạn tôi và công 

việc của tôi. Chúng tôi nói chuyện về Sir William và tương lai sẽ đi 

thăm căn nhà ở miền quê của ông, mà tôi rất muốn trở lại thăm. Sau một 

lúc nói chuyện phiếm, ông đổi đề tài : 

-Ta rất quan tâm con làm việc quá nhiều. 

-Con không sao cả. 

Tôi nhớ lại ngày hôm trước một khách hàng làm tôi sợ. Ông ta hành 

động không bình thường. Tôi cảm thấy có một ảnh hưởng tiêu cực bao 

phủ quanh ông ta, điều khiển cá tính của ông. 

-Con đối phó việc này như thế nào ? 

-Con gửi một tư tưởng mạnh mẽ về hướng của thầy và có vẻ được 

việc. Dù con có nói thế nào, ông ta cũng đối đầu lại sự tiêu cực của ông 

ta, khiến sự giúp đỡ không thể thực hiện được. Sau đó vỗ ghế và đuổi 

ảnh hưởng đó ra khỏi nhà. Hành động này làm ông ta dịu đi và bắt đầu 

khóc. Ông nghiện rượu và thu hút những chúng sinh lơ lửng trong không 

khí, ngược lại với cá tính của ông. Khi nhìn ông, con thấy ông là một 

người tốt đang quằn quại; Ông biết là mình có vấn đề với rượu, và nếu 

không ngừng ông sẽ tới địa ngục. 

-Con giải thích là mọi người có một cái gì đó ở trên đời phải vượt qua. 

Ông ta sống trong địa ngục của sự nghiện rượu và cần một thời gian 

để giải quyết. Lawrence nói : 

-Người đàn ông đó rất đáng thương!  

-Thưa thầy con đã thấy nhiều hình ảnh của Devachan. Cảnh giới thật 

đẹp. Con biết có sự hiện hữu của địa ngục, không muốn coi. Nhưng con 

muốn có kinh nghiệm của cả 2 thế giới sau khi mất. Lông Trắng không 

bao giờ giúp con tập trung tâm trí nhìn vào những nơi mức độ thấp. 

Thầy có giúp con nhìn thấy địa ngục không ? 

Ông nghĩ một lúc rồi đáp : 

-Tốt nhất là con không thấy. Trước hết là những người con quen biết 

không tới đó. Rất hiếm mà một linh hồn tới cảnh giới này. Vài người tới 
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những cảnh giới kém hơn, chỉ những kẻ xấu mới đến những cảnh giới 

thấp. 

Sau khi suy nghĩ ông nói có lẽ tôi nên thử một lần. Tôi không phải sợ 

hãi vì tôi được bảo vệ. Ông chỉ vào một góc phòng và bảo tôi tập trung ở 

một điểm. Tôi tập trung hết sức và ngửi thấy mùi khói tràn vào phòng. 

Lawrence bảo tôi đừng làm mất sự tập trung. Ông bảo tôi là mùi khói đó 

không phải là vật chất mà là một phần của những rung động của cảnh 

giới tối ám. Màn ảnh hiện ra và tôi thấy mầu đen không hình dạng mà 

tôi đã tả. Thật kinh khủng. Không có một chút tình thương nào. 

Lawrence bảo tôi đừng sợ. Tôi phải thú nhận là tôi rất sợ nếu Lawrence 

không ở đó với tôi. Màng che giưã các thế giới rất mỏng và tôi không có 

ý muốn tới gần chỗ xấu đó. Hình ảnh chỉ lâu chừng một phút đủ để tôi 

thấy sự độc ác này. Hình ảnh mờ dần, lạnh lẽo cả phòng. Tôi nghĩ là tôi 

muốn buồn nôn. Tôi suy yếu toàn thân và mùi khói còn vương trong 

không khí. Vài phút sau tôi mới lại sức. Lawrence đứng dậy và rót trà 

cho tôi. Sức mạnh và sự tinh khiết của ông an ủi tôi. 

-Con đã thấy những sự xấu nhất. Bản chất nhậy cảm của con cần một 

thời gian để phục hồi 

-Xin thầy đừng lo; con đã nhờ thầy giúp, chúng ta phải can đảm chấp 

nhận thực tại dù kinh khủng đến thế nào. Chỗ mà ta gọi là địa ngục quả 

thật là có. Con đã thấy nó. Ở đó linh hồn bị hành hạ. Bóng đen không 

thể thấu qua. 

-Con ơi, mọi linh hồn đều có cơ hội để ra khỏi chốn này. Họ tự đến 

đấy. Không ai có thể trách cứ người khác, ngoài chính họ. Luật tái phân 

phối (một tên khác của nghiệp) rất rõ ràng về việc này. Không ai tới nơi 

nào nếu không do hành động của chính mình. 

Lawrence ở lại với tôi thêm vài giờ nữa. Ông giải thích nhiều hơn về 

địa ngục. Đó là chỗ phạm nhân tồi tệ nhất phải ở, một chỗ u ám, không 

hồn. Dù chỉ có một hối hận nhỏ cũng đủ để được ra khỏi chốn này. Thầy 

rời bỏ vào buổi trưa và hứa sẽ liên lạc. Tôi cảm ơn và vào giường ngủ. 

Tôi buông thả cảnh giới thấp ấy. Tôi biết nó có thực, nhưng quan trọng 

là không ở đấy. Dùng năng lượng chú tâm vào để giúp những người 

khác thì tốt hơn. Tôi muốn nói rằng hầu như không ai đi đến địa ngục về 

để kể lại (ở VN có chuyện kể cô Ba cháo gà. Lời dịch giả). Phần lớn 

chúng ta được tưởng thưởng và đi tới thiên đường. Trên đời chúng ta đối 
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diện với các thử thách vượt qua sự sợ hãi và khôn ngoan hơn. Địa ngục 

là chỗ có thật và những người xấu đau khổ về những hành động của họ. 

Không may, nhiều người trong chúng ta tự tạo những địa ngục trong thế 

giới vật chất thu hút những người quằn quại vì những sai lầm của họ 

trong quá khứ. Điều này không cần thiết nhưng rất thông thường. 

 

2- Don. 

Đối với một số người xuống địa ngục là đáng sợ nhất. Rất kinh khủng 

với Don khi anh ta hấp hối. Anh ta không được vỗ về bởi bạn bè và gia 

đình. Ông anh của anh ta mời tôi tới thăm, biết rằng tôi có kinh nghiệm 

giúp người cận tử. Mẹ anh ngồi bên giường, lệ trào đầy má. Bà ngước 

nhìn tôi khi tôi bước vào. Mắt bà van lơn sự cứu giúp của tôi. Ánh sáng 

trong phòng vừa tối tăm vừa nặng nề. Việc tôi làm trước tiên là mở cửa 

sổ để ánh sáng và không khí vào. 

-Đừng mở. 

Don kêu lên. Tôi đến gần Don và nói chắc : 

-Don ! Ngừng lại đi. Mẹ anh cần không khí. 

Điều này làm cho anh ta ngạc nhiên, tôi ra hiệu cho mẹ Don rời đi để 

mặc chúng tôi. Tôi hít một hơi thở dài và hỏi tại sao anh ta nghĩ mình sẽ 

xuống địa ngục ? Anh ta nói không ngừng trong vài phút. Anh ta chắc 

chắn mình sẽ sa địa ngục vì anh đã không tham dự những buổi lễ ở nhà 

thờ trong nhiều năm. Don là một người tốt, sống với lòng tự trọng và từ 

ái. Anh ta được yêu mến bởi những người biết anh ta. Thật là bi kịch 

phải nghe anh kể như thế. Ung thư đã xâm chiếm cơ thể anh, và không 

may anh chỉ khám phá ra nó vào giai đoạn cuối. Không ai trễ nải săn sóc 

Don, đây là nghiệp của anh ta. Đơn giản là thời gian phải tiếp tục. Anh 

ta không làm bất kỳ một chuyện xấu nào trong đời. Loại thượng đế nào 

mà Don tin tưởng ? Giáo lý nào dạy người tốt phải sa địa ngục, nếu 

không dự lễ ngày chúa nhật? Chúng tôi bàn cãi một hồi lâu, tôi chia sẻ 

kinh nghiệm của những người cận tử với anh. Anh ta nghe với sự thích 

thú và tôi thấy tôi không với tới anh. Tôi ngưng một chút và cầu nguyện 

thầm, mong có sự giúp đỡ. Tôi xin thượng đế giúp tôi. Vài người gọi đó 

là sức mạnh của thượng đế, tôi gọi đó là sự tỉnh giác trong mỗi chúng ta. 

Tôi không biết cách nào giúp ích tốt nhất cho Don. Vào khoảng 5 giờ, 

Don nhận được một thông điệp đặc biệt. Tôi nhìn đồng hồ khi cô y tá 
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vào cho Don uống thuốc. Cô rời đi và tôi thấy lạnh vì trống rỗng. Tôi 

nhìn ra cửa sổ và thấy hình ảnh một thuyền câu. Cửa sổ thành màn ảnh 

cho tôi. Người đàn ông gày và mặc áo len và quần bò. Ông ta đội một 

cái mũ đỏ, tôi nghe ông nói : 

-Bảo Don là Pop nói đã tới giờ ăn. 

Tôi bảo cho Don biết, anh ta ngạc nhiên và bảo tôi mô tả người đàn 

ông ấy. Anh ta đặc biệt chú ý tới cái mũ. Khi tôi mô tả thì hình ảnh tan 

dần. Don yên lặng một lúc, và giải thích người đàn ông ấy là ai. Pop là 

ông nội anh ta, mất 10 năm trước. Don thích câu cá với Pop. Don tặng 

cái mũ đỏ cho Pop vào ngày sinh nhật của ông và Pop luôn đội mũ này 

khi đi câu cá. Mỗi lần họ cùng đi câu cá, cứ đến 5 giờ chiều Pop lột mũ 

ra và nói : 

-Nhanh lên Don, tới giờ cơm rồi, chúng ta đừng chậm trễ kẻo bà giận. 

Tôi chờ vài phút và hỏi : 

-Don, anh có nghĩ ông anh là một người tốt không ? 

-Là một người tốt nhất. 

-Ông có đi lễ hàng tuần không ? 

-Không. 

-Đó là điều thú vị, vì trông ông vui vẻ. Ông muốn anh biết là ông 

mạnh khoẻ và anh sẽ được bình an với ông. 

Don mỉm cười lần đầu kể từ khi tôi tới đây. Mẹ anh vào phòng khi 

anh tấm tắc cười. Bà ngạc nhiên nhìn tôi : 

-Chuyện gì đã xẩy ra ? 

Tôi bảo bà hỏi Don, và tôi phải đi. Và tôi rời khỏi phòng, và biết ơn 

linh hồn đã giúp đỡ tôi. Tôi tin rằng Don sẽ không sợ nữa. Pop sẽ chờ 

anh ở biên giới, đoan chắc rằng anh ta sẽ tới thiên đường. Không sợ là 

một việc rất bình thường. Tôi đã gặp nhiều người nghĩ rằng những sai 

lầm của họ sẽ làm hại họ. Sự tưởng tượng này là do tin tức không được 

chính xác hoặc do giáo điều sai lầm. Tôi biết có nhiều người đi lễ 

thường, nhưng có trường hợp họ không tham dự được và họ cảm thấy có 

tội. Nhưng có nhiều người không tin vào điều đó. Không phải tất cả mọi 

người sợ địa ngục đều nhận được thông điệp từ thế giới bên kia. Don đã 

được ông nội cho biết. Những người khác không sợ vì đã được đọc 

chuyện của Don. Vài người sẽ thấy khi họ mất đi và nỗi sợ của họ là vô 
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căn cứ. Nên nhớ rằng đã không sợ thì đời sống của chúng ta sẽ hạnh 

phúc hơn và có hiệu quả hơn. 

 

3- Ngƣời  đàn  bà  trên  xa  lộ. 

Tháng 8, năm 1984 tôi đang trên đường đi từ Alburquerque tới Santa 

Fe.  Trời tối và có ít xe trên đường. Bạn Tim rất tin tưởng vào khả năng 

tâm linh và  lái xe của tôi. Xa lộ có nhiều đường vòng và lên dốc. Chúng 

tôi lái xe và tán gẫu với nhau. Đây là một cuộc đi chơi lý thú và trầm 

lặng. Khi xe chạy qua một khúc quanh, đèn xe chiếu sáng bên ven 

đường tôi thấy một người đàn bà đang leo dốc. 

-Hãy ngừng xe lại, có một người đàn bà cần giúp đỡ. 

-Tôi không thấy ai cả. 

-Bà ta là một linh hồn. 

Anh ta ngừng xe lại bên đường và tìm đèn bấm đưa cho tôi. Tôi bước 

ra khỏi xe và dùng đèn bấm đi về phía người đàn bà. Tôi đã tìm thấy bà 

một cách dễ dàng, và phải mất một lúc để giao tiếp với bà. Bà bảo tôi 

rằng có một tai nạn đụng xe và bà đã không thể tìm thấy con bà. Bà điên 

lên và không biết là mình đã chết. Tôi chắc tai nạn đụng xe là một cú sốc 

lớn đối với bà. Tôi không biết con bà sống hay đã chết, nhưng tôi biết là 

phải giúp bà rời khỏi cõi này. Bà ta có thể ở biên giới này vô hạn định 

nếu không được ai giúp đỡ. Tim tham dự và quan sát. Anh quen biết tôi 

nhiều năm và đã biết công việc làm của tôi, anh ủng hộ tôi. Tôi nói 

chuyện với bà ấy một tiếng đồng hồ. Tôi nhờ người dẫn tinh thần giúp 

bà chuyển di. (Tôi không có kinh nghiệm về việc này) Tôi không rõ bà ở 

trạng thái này đã bao lâu, nhưng váy và áo choàng của bà rất cổ. Y phục 

của bà không cho biết tai nạn đã xẩy ra bao lâu rồi. Tôi nhắc đi nhắc lại 

là con bà không sao. Và bà phải đi qua thế giới bên kia để gặp lại con bà. 

(Điều này đúng dù con bà còn sống hay đã chết). Tôi bò như bà, cố tạo 

niềm tin cẩn nơi bà. Tôi nghĩ những người giúp đỡ ở thế giới bên kia 

làm bà nghe lời tôi. Tôi bắt đầu không tin tưởng rằng mình không thuyết 

phục được bà ta thì bỗng nhiên bà ta biến mất. Tôi biết sự chuyển di đã 

hoàn thành. Thật là kinh khủng sống ở giữa hai thế giới, nguyên nhân là 

bị sốc. Bà này không phải là người độc nhất. Tại nơi trận địa, các binh sĩ 

cứ tiến ra trước, không biết rằng mình đã chết. Họ cứ thế đi mãi cho đến 

khi họ được thuyết phục là phải chuyển qua thế giới tinh thần. Những 
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linh hồn đáng thương đó không được sửa soạn cho nên tinh thần còn 

dính dáng đến trái đất này. Nhiệm vụ của những người giúp đỡ trong thế 

giới tinh thần là nói chuyện với những linh hồn khốn khổ này là họ phải 

từ bỏ trái đất. Có thể phải trải qua nhiều năm nhưng những người này 

không bao giờ từ bỏ. Nhà có ma là do các linh hồn bị sốc. Không phải 

họ đều là các ma xấu, nhiều người là vì bị bối rối. May mắn là tôi đã 

giúp được cho bà đó. Nghiệp của bà đã dẫn nhà tâm linh đến con đường 

đó. Tôi đã trở lại nơi ấy nhiều lần để chắc chắn là bà đã thực sự đi rồi. Bị 

kẹt giữa hai thế giới không phải là địa ngục, nó chỉ đơn giản là một trạng 

thái tinh thần mà các linh hồn bị khó khăn khi chuyển di. Để hiểu rõ địa 

ngục phải hiểu định luật tái phân phối. Luôn luôn có sự công bằng tuyệt 

đối. Chúng ta gặt hái những gì chúng ta đã gieo. Điều này đúng cho cả 

thế giới vật chất lẫn thế giới tinh thần. Một đứa trẻ sinh ra mù loà, nó 

không làm gì xấu ở kiếp này, điều này có vẻ là không hợp lý, nhưng sẽ 

hợp lý nếu đó là kết quả của những hành động trong quá khứ. Nó phải 

vượt qua sự thử thách ấy. Một người tốt sẽ ở bên một người xấu để gợi 

hứng cho người xấu làm việc tốt. Chúng ta phải sống một cách quân 

bằng trong thân vật lý. Không hành động xấu nào không bị trừng phạt, 

không hành động tốt nào không được tưởng thưởng. Sự lựa chọn tuỳ cá 

nhân. 

 

4-Vƣợt  qua  sự  sợ  hãi. 

Trẻ nhỏ dấu mình dưới chăn vì lo sợ sẽ gặp quỷ. Đây là một thảm 

kịch của sự hiểu lầm. Chúng phải được dạy dỗ điều phải, trái nhưng sợ 

hãi không phải là một ông thầy tốt. Ăn thịt ngày thứ sáu hàng tuần, đi lễ 

nhà thờ không đội mũ, ly dị (dù với lý do gì) đều dẫn tới địa ngục. Khi 

xã hội thay đổi, những điều cấm kỵ này cũng thay đổi. Một người bạn 

của tôi nghĩ rằng bay trong ngày lễ Sabath là một cái tội. Thực ra nó làm 

mẹ anh ta nổi giận. Tôi không muốn không kính trọng mẹ anh ta hay 

niềm tin của họ, nhưng tôi bảo anh ta rằng sai lầm khi làm ngược với 

niềm tin, nhưng chúng ta phải sống cho chúng ta. Tôi cảm thấy buồn cho 

anh ta. Anh ta không biết niềm tin của anh có đúng không. Anh ta đã 

được dạy từ nhỏ thế nào là tôi lỗi và bây giờ sống quằn quại với niềm tin 

ấy. Đây là  một sự thử thách cho sự phát triển của tâm hồn. Anh ta phải 

hành động không sợ hãi vì sợ hãi gây nên sự dồn nén và tức giận. Yếu tố 
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tôn giáo là một sự lựa chọn cá nhân. Chúng ta không phải theo một tôn 

giáo nào để được giác ngộ. Lực lượng thượng đế nằm trong mỗi người 

chúng ta, sẽ không làm hại chúng ta bay vào ngày thứ sáu hay đi lễ 

không đội mũ. Một linh hồn tái sinh vào một giáo phái nào là để hoàn tất 

cái nghiệp của nó. Chúng ta không có quyền áp đặt niềm tin của chúng 

ta lên kẻ khác. Sợ sống là địa ngục chúng ta tạo nên trên đời này. Yêu 

thương và hiểu biết giải phóng chúng ta khỏi tình trạng đó. Thoát khỏi 

sợ hãi sẽ giúp chúng ta tìm thấy niềm tin thực sự hơn là cứ tin mù quáng 

vào giáo điều mà ta không hiểu. Chúng ta sẽ khám phá ra sự tốt lành 

tuyệt đối và sống sung túc hơn, đầy đủ hơn. 

 

5-Sự  xấu. 

Người xấu hiện hữu. Thật đáng sợ nhưng đó là sự thật. Nhưng sự xấu 

có trình độ. Hành động xấu mà không có lòng hối hận, ăn năn là xấu 

nhất. Việc xấu được coi là một bệnh đối với một số người, phân tâm học 

đã chứng tỏ rằng các người xấu đã bị hành hạ khi còn trẻ. Đây là một 

điều không may mắn nhưng không thể tha thứ cho một hành vi xấu. Một 

hành động xấu sẽ quay trở lại người tác động ngay trong kiếp này hay 

những kiếp sau. Để vượt qua cái xấu là tình thương. 

 

6- Cần  cảm  giác. 

Sự cần cảm giác có thể có kết quả xấu. Muốn có cảm giác thì phải có 

xác thân. Những linh hồn muốn có cảm giác thì phải chiếm giữ một xác 

thân. Không ai có thể chiếm giữ bạn nếu bạn không mở cửa cho sự 

chiếm giữ. 

 

7- Sự  chiếm  giữ  một  ngƣời  nghiện  rƣợu. 

Một buổi chiều, tôi cùng vài người bạn vào một quán bar. Một người 

đàn ông ngồi cạnh chúng tôi uống rất nhiều rượu. Tôi nhìn ông ta và 

thấy bên trên ông ta một ảnh hưởng xấu bay lượn ngay trên đầu ông ta. 

Người đàn ông ấy gọi và uống rượu không ngừng. Tôi cầu nguyện thầm 

với những chúng sinh ở tầng cao hơn. Tôi vừa định bảo ông đừng uống 

nữa thì tôi thấy linh hồn ấy nhập vào người ông. Quá chậm và quá nguy 

hiểm để tham dự. Điều tốt nhất tôi có thể làm được là tìm người có thể 

đưa ông ấy về nhà. Tôi bảo đám bạn là chúng ta nên đi thôi. Họ thấy tôi 
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không được thoải mái nên sẵn sàng đi. Tôi bảo ông chủ quán là người 

đàn ông ấy đã uống nhiều rượu quá và cần được đưa ngay về nhà. Ông 

chủ quán biết người đó và lập tức gọi xe để đưa ông ta về nhà. Và chúng 

tôi ra đi. Tôi không muốn tạo rắc rối với ảnh hưởng tiêu cực xâm chiếm 

người ấy. Trước hết là ông ta không biết tôi, do đó không chắc gì ông ta 

sẽ nghe lời tôi. Thứ nhì, mọi lý luận với ông ta đều vô ích vì ông ta đã 

say rồi. Tôi được an ủi khi biết ông ta được đưa về nhà. Ảnh hưởng xấu 

sẽ ngưng khi việc uống rượu ngưng. Chúng ta đừng nghĩ là người đàn 

ông ấy là người xấu, ông ta chỉ không may thôi. Sự buông thả mở cửa 

cho ảnh hưởng xấu của việc uống rượu nhào vào ông. Linh hồn kia đã 

quanh quẩn ở quán bar đó có lẽ là trước khi ông ta hay đến đấy nay trở 

lại. Ông ta muốn có cảm giác uống rượu nên đã bị ảnh hưởng xấu có cơ 

hội xâm nhập vào cơ thể đã được buông thả. Việc này không phải là 

không thường xẩy ra. Đây là một quán bán rượu xinh xắn, không thể 

cưỡng lại được. Linh hồn trước kia nghiện rượu, đã không vượt qua 

được thử thách đó trong đời ông ta. Sự nghiền rượu mạnh đến nỗi nó 

vượt qua cả cửa tử. Chỉ với thời gian, qua sự giúp đỡ của những người 

cố vấn trong cõi tinh thần thì những linh hồn này mới có cơ hội bỏ ghiền 

rượu. Thật là rất quan trọng để hiểu rằng dù nghiện một thứ gì là một 

cuộc thử nghiệm phải vượt qua trong cuộc sống. Nghiệp xấu là do 

nghiện tạo ra. Nếu nghiện được cai thì ta sẽ tạo ra nghiệp tốt. Thầy 

Lawrence giải thích cho tôi : 

-Con được che trở bởi hành động tốt của con, những ảnh hưởng xấu 

không xâm nhập được, nếu con không mở cửa. Những phá huỷ những 

hành động tốt là cửa cho ảnh hưởng xấu xâm nhập. Uống nhiều rượu, 

dùng thuốc, tức giận, ghen ghét, ham muốn không cân bằng là những thí 

dụ mở cửa cho những ảnh hưởng xấu xâm nhập. Chúng ta phải biết chủ 

động thay vì bị động. Nghiện không nhất thiết là một hành động xấu và 

đưa chúng ta sa địa ngục, nó chỉ làm khó cho sự chuyển di. Người bị 

xâm chiếm không điều khiển được mình, mở cửa cho những ảnh hưởng 

xấu, nó làm cho đời ta thê thảm. Màn che giữa thế giới vật chất và tinh 

thần rất mong manh. Sức mạnh tinh thần che trở chúng ta chống lại 

những ảnh hưởng xấu. Tình thương chân thật làm hết sợ. 

 

8- Bí  mật. 
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 Rất quan trọng hiểu biết sự nguy hiểm dính đến tâm linh. Nếu không 

được giáo dục sẽ dẫn tới điên cuồng. Những bàn cầu cơ, bài Tarot, niệm 

thần chú đều có thể làm hỏng đời. Đùa với những lực vô hình này có thể 

dẫn tới điên loạn. Những đồ chơi này được dùng cho những linh hồn 

kém phát triển. Thông tin giữa thế giới vật chất và tinh thần là có thật. 

Những người khôn ngoan chấp nhận điều đó, nhưng không bị nó điều 

khiển. Những người không biết không có khả năng tham dự vào đời 

sống và lấy đó làm một lối thoát. 

 

9-Dawn. 

Dawn là một cô gái tóc vàng xinh đẹp, 23 tuổi. Cô có một giọng nói 

như hát, thích hợp cho nghề ca sĩ. Cô thích nhiều thứ, trong đó có cách 

bói bài Tarot. Cô mua một quyển sách và bắt đầu dành một số thời gian 

mỗi ngày đọc một ít. Dawn không có kinh nghiệm nào về tâm linh và cô 

tập bói bài tarot cho vui, cô không có ý tưởng nào về sự nguy hiểm. Tôi 

gặp cô khi cô mới bắt đầu. Nếu không được giáo dục về tâm linh mà làm 

việc tâm linh thì rất nguy hiểm. Nhưng cô không hiểu lời cảnh cáo của 

tôi. 

-Chỉ vui thôi. Bạn tôi và tôi uống rượu rồi bói bài Tarot. Họ bảo tôi là 

bói khá tốt. 

-Cô bảo tôi là cô uống rượu khi cô coi bài Tarot có phải không ? Cô 

có điên không ? Thật là nguy hiểm, có những sức mạnh vô hình mà cô 

không thấy, sẽ chiếm giữ thân xác những người ngây thơ như cô. Phép 

tắc thứ nhất của tâm linh là không trộn lẫn rượu với tài năng thiên phú. 

Một tên khác của rượu là spirit, tại sao ? Vì rượu lôi cuốn linh hồn.  

Tôi run rẩy. Sự thiếu khôn ngoan của cô làm tôi hoảng sợ. Cô là một 

người tốt và tính tình dễ thương, nhưng tôi thấy sự nguy hiểm đang chờ 

cô. Cô nghĩ đây là một trò chơi vô hại, nhưng không biết hậu quả. Cô 

nói rằng cô sẽ suy nghĩ về những lời cảnh cáo của tôi.  Tôi chắc là cô nói 

tôi phản ứng quá đà. Thời gian sẽ dạy cho cô. 6 tháng sau tôi gặp một 

người bạn của cô, tôi hỏi tin tức về Dawn. 

-Cô không nghe gì sao ? 

-Gì cơ ? 

-Cô ta điên, cô nói nhiều thứ giọng. Thật đáng sợ. Mới đầu là cô nói, 

sau đó là giọng một người khác. Tôi và các bạn khác không biết phải 
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làm sao ? Chúng tôi cùng điện thoại cho bố mẹ cô, họ dẫn cô về nhà. 

Lúc tôi gặp cô, thì thấy rất bình thường, tôi không biết những quân bài 

này có liên quan gì đến việc điên cuồng của cô không ? 

Tôi thấy buồn cho Dawn và an ủi khi thấy cô về nhà và được chữa 

chạy. Đây là một trong nhiều trường hợp. Điều đáng chú ý là đừng đùa 

với những thế lực mà bạn không được huấn luyện để làm. Đời sống vật 

lý là một lớp học để ta quân bình hành động. Cuộc đời là kết quả của 

những hành động trong quá khứ và ngay trong hiện tại. Mọi tình huống 

đều là do ta tự tạo ra, thiên đường và địa ngục không phải là tiền định. 

Xấu và tốt là do ta chọn. Một cuộc đời phục vụ là một liều thuốc chống 

sợ bị trừng phạt. Một lần nữa những kẻ làm việc xấu mà không hối hận 

sẽ rơi vào những cảnh giới thấp. Phần lớn chúng ta sẽ bị hấp dẫn bởi 

giây phút đau khổ hay sung sướng, chúng ta sẽ kinh nghiệm đau khổ và 

sung sướng. Và với thời gian sẽ có sự quân bình. Đó là bí mật lớn nhất 

của cuộc đời. 

 

 

CHƢƠNG   V 

Tự   tử 

 
Tự tử là một thảm kịch cho cả nạn nhân và những người sống sót.  Nó 

thường xẩy ra vào lúc tình cảm tuyệt vọng. Đối với vài người thì đó là 

sự giải thoát khỏi sự dằn vặt. Những người thân còn lại đau khổ và cảm 

thấy tội lỗi vì sự chấm dứt cuộc sống ấy. Báo chí đăng tải đầy dẫy những 

chuyện các người tự tử, nghĩ rằng đó là sự chấm dứt nỗi đau của mình. 

Còn có sách dạy cách tự tử bán rất chạy. Đáng buồn là chuyện này 

không chỉ xẩy ra với người lớn mà cả với trẻ con. Tự tử không thể chấp 

nhận được. Đó là một hành động điên cuồng chống lại linh hồn. Đó là 

một hành động dẫn tới linh hồn ở biên giới của cõi vật lý và tinh thần 

cho đến khi nó qua thế giới tinh thần một cách bình thường. Bạn không 

thể chấm dứt đời sống vật lý bằng cách trốn chạy : không thể giết thân 

xác bạn bởi vì không ai chết cả. Chúng ta chỉ đổi hình dạng, người tự tử 

sẽ tái sinh với những vấn đề chưa được giải quyết. Tốt hơn là nên giải 

quyết nó ngay trong đời này thay vì trong những kiếp tới. Thân xác là 
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thiêng liêng, không ai có quyền tự chấm dứt sớm. Tự tử là một thảm hoạ 

nhưng cũng là một hành động hèn nhát. Không ai muốn đau đớn thân 

xác hay đau khổ về tinh thần. Thí dụ như mắc bệnh không thể chữa được, 

hay buôn bán thua lỗ. Nhiều người tin rằng họ có quyền chấm dứt đời 

sống của họ nếu họ bị đau khổ. Tôi chỉ có thể nói rằng bạn không thể 

trốn những khó khăn bằng cách chấm dứt đời mình. 

 

1-Stella. 

Stella bị bệnh rất nặng và rất đau đớn. Không thể suy luận hợp lý, bà 

uống thuốc độc dược để tự huỷ mình.  Con gái bà khám phá ra và kể lại 

cho tôi nghe nơi bà đi tới sau khi mất ý thức. Đó là một nơi mờ mờ gần 

như tối ám. Nhận ra rằng bà đã làm một việc kinh khủng với bản thân và 

bà muốn trở lại thân xác. Bà có cảm giác là mình ở Limbo. Bà nghe con 

gái khóc, nhưng bà không tới được. Không tiến, không lui. Bà cầu 

thượng đế là khi bà cầm viên thuốc, bà không biết là bà làm gì. Hãy 

tưởng tượng là ngồi trong một ghế trống, không gian đen kịt, không 

sống, không chết nhưng biết là mình hại người vì nghe tiếng kêu la. 

Stella đã có một cơ hội sống lại, hành động của bà có thể hiểu được. 

Chúng ta đều cảm nhận có những cơn đau không thể chịu được. Chúng 

ta cũng muốn chấm dứt cơn đau ấy. Câu chuyện của Stella nói rõ tính 

tiêu cực của sự tự tử. Cơn đau vật chất khiến chúng ta có cơ hội vươn 

lên những cảnh giới cao hơn và lìa bỏ những nghiệp quá khứ. Người tự 

tử không đi tới địa ngục vì còn dính mắc với thế giới vật chất, họ quằn 

quại và bị hành hạ. Tuyệt vọng có nhiều mặt, nó làm cho người tự tử 

mất lý trí. Sống một đời tốt không bị huỷ bởi một hành động tuyệt vọng. 

Người tự tử sẽ đau khổ nhiều, họ biết rằng chết không chấm dứt, đã sai 

lầm thì phải trả giá. Chúng ta đã đọc nhiều về kinh nghiệm cận tử, 

nhưng tôi chưa đọc được những vui sướng của sự cận tử do tự tử. Những 

người tự tử sẽ kể cho bạn nghe nơi họ tới không vui chút nào. Khi được 

tái sinh người tự tử sẽ quay lại tình trạng mà họ đã sống trước kia.Tự tử 

chỉ làm chậm trễ việc giải quyết vấn đề vật lý. 

 

2- Có  thể  chấp  nhận  sự  tự  tử  không ? 

Tự tử để bảo vệ một sự thực cao hơn là một hành động can đảm và vô 

ngã, một hành động được thần linh che trở (Thí dụ : cụ Phan Thanh Giản 
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uống thuốc độc tự tử. DG.) Thí dụ một kháng chiến quân bị bắt, và ông 

ta giữ một điều bí mật có thể cứu cả trăm người, những người bắt ông 

hành hạ ông để biết những tin tức ấy. Ông ta chọn cái chết thay vì phản 

bội đồng đội, ông ta bảo vệ lý tưởng của ông. Qua hành động này, nhiều 

cuộc đời được bảo vệ. Hành động tự tử này không bị trừng phạt mà 

ngược lại. Những phi công người Nhật lái Kamikase vẫn ở trong phi cơ 

của họ, tìm kiếm đích để nhào vào, dù biết sẽ chết. Mục đích của họ là 

để bảo vệ tổ quốc. Trong trường hợp này không thể coi là tự tử. Chỉ có 

hành động tự tử vô ngã để bảo vệ một lý tưởng mới có thể chấp nhận 

được. Nếu là để trốn những vấn đề của cuộc sống thì không thể chấp 

nhận được. 

 

3-Joan. 

Joan dùng quá liều thuốc do tai nạn. Tôi đến thăm cô ở bệnh viện. Cô 

trông sợ hãi và buồn khi chúng tôi nói chuyện về kinh nghiệm cận tử của 

cô. 

-Tôi không nhớ hết mọi thứ, tôi chỉ nhớ là mình muốn trở lại xác thân 

một cách tuyệt vọng. Tôi đang ở trong một cõi đen tối, lạnh lẽo và cô 

đơn. 

Joan nhận rằng cô mất tinh thần và tức giận trước khi dùng thuốc an 

thần. Cô thề rằng cô không thuốc quá liều với một mục đích. Bạn trai 

của cô bỏ cô, và cô không vui với công việc đang làm. Cô nghĩ rằng cô 

sẽ kết hôn với hắn và không thể chấp nhận được hắn bỏ cuộc. Thất vọng, 

cô dùng thuốc an thần, nhưng lần này cô dùng quá liều. Cô tin rằng đó là 

một tai nạn nhưng ai biết trong tiềm thức cô nghĩ gì ? Joan được cho một 

cơ hội thứ 2 và cô rất cảm ơn. 

-Nhiều tháng qua, tôi nghĩ mình đã chết, nay tôi biết ơn là tôi còn 

sống. 

Lần cuối tôi gặp Joan, cô toát ra hạnh phúc. Cô có việc làm mới, bạn 

trai mới. Cô tự nguyện làm việc 2 đêm một tuần ở trung tâm giúp đỡ cho 

trẻ. Kinh ngiệm cận tử của cô đã bắt đầu một đời sống mới. 

 

4-Rosa. 
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Rosa là một khách hàng của tôi. Cô gày trơ xương và không ngừng 

khóc. Tôi đưa giấy chùi nước mắt cho cô và lắng nghe. Cô không muốn 

tiên đoán, cô chỉ muốn được an ủi. 

-Tôi chỉ muốn chết.  

Tôi đã kinh động vì tôi không hiểu cô muốn nói gì. Rosa nói cả giờ, 

chồng cô có bồ và không muốn ly dị cô. Cô không thể giận anh ta, và 

sống chỉ chờ anh ta gọi điện thoại về và viếng thăm. 

-Tôi chả là gì cả, vừa vô dụng , vừa ngu ngốc. 

Lập tức tôi bảo cô cần phải chữa trị. Cô cần một nhà tâm lý học chứ 

không phải một nhà tâm linh học. Mẹ cô từ Tây Ban Nha sẽ đến ở cùng 

cô. Rosa không thể sống một mình nữa. Sau khi cô rời đi, tôi gọi cho 

bạn thân của cô. Bạn cô hứa sẽ để mắt tới cô và gọi bác sĩ nếu cần. 2 

tháng sau Rosa trở lại, thấy khá hơn nhiều. Cô ta có tình yêu mới và 

không cần phải chấm dứt cuộc sống. Tôi không khỏi lo lắng, Rosa cần 

một mục đích sâu xa hơn. Một lần đau lòng nữa sẽ đưa cô trở lại tình 

huống cũ. Chúng ta đều muốn được thương yêu và kính trọng. Tan vỡ 

trong tình yêu khiến ta thấy đời chẳng đáng sống. Nhưng chúng ta phải 

nhớ rằng mặt trời mọc mỗi buổi sáng và cho một ngày đẹp. Sự đau khổ 

của Rosa là thật. Tôi chỉ mong rằng cô tìm thấy bình an trong cô thay vì 

sự chấp nhận của tình nhân. Nếu cô ý nghĩ tự tử thì sự lựa chọn là do cô 

quyết định. 

 

5-Tony  trƣớc  và  sau. 

Tony kết liễu đời mình mấy năm trước. Tôi luôn luôn nghĩ tới anh ta 

với thương yêu và buồn bã. Tôi thấy anh 2 lần từ khi anh tự tử. Sự hối 

hận và buồn bã của anh làm vỡ tim tôi. Tony có nhiều tài và là một 

người nhạy cảm, không ai có thể trách cứ thảm kịch này vì không ai 

giúp đỡ anh. Anh ta được chữa trị 4 lần trong 2 tuần và bạn bè nâng đỡ 

anh. Sự kiện là khi cuộc sống trở nên khó khăn với anh, thì anh tự kết 

liễu đời mình. Tự tử hiếm khi không rắc rối. Thường là từ thời thơ ấu bị 

đau khổ, hay một hành động trong đời trước chưa được giải quyết xong. 

Tôi không phải là một nhà tâm lý học. Tôi chỉ chia sẻ với bạn những 

kinh nghiệm của tôi là tự tử không giải quyết được gì. Tony không phải 

là một người nghiện rượu hay chơi thuốc, lại hay tập thể dục. Anh ta là 

một diễn viên nên coi trọng dáng vẻ. Tony lo lắng mọi thứ. Anh ta có 
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thể bỏ ra 2 giờ để cân nhắc một cái áo xanh hay đen và 2 giờ nữa để nghĩ 

xem mình có chọn đúng hay không. Phải nói là anh ta bất an. Việc đó 

cần người khác chấp nhận. Bi kịch là anh ta không biết mình là một 

người đặc biệt. Anh ta không vui khi không được nhiều người chấp nhận. 

Sau khi chiến đấu với con quỷ bên trong 30 năm, anh ta kết thúc cuộc 

đời. Mọi người cảm thấy sốc và tức giận. Đây là khi tôi kinh nghiệm lần 

đầu với một người gần gũi tự tử. Lòng tôi tràn ngập thương cảm. Tôi tự 

hỏi nếu tôi có thể giúp đỡ hơn cho anh ta. Thời gian trôi qua, tôi nhận 

được sự trả lời. 2 năm sau khi anh mất, Tony thông tin cho tôi từ một 

nhà tâm linh ở Luân Đôn nơi tôi đang nghỉ hè, thăm viếng vài người bạn. 

Một người trong số bạn đó bảo tôi rằng có một nhà tâm linh rất nổi tiếng 

sống ở ngoại ô Luân Đôn. Tôi làm một cuộc hẹn vì tò mò. Nhà tâm linh 

đó nói có một người trông rất buồn muốn gửi cho tôi một thông điệp, tên 

anh ta bắt đầu bằng chữ T. Anh ta lấy làm tiếc đã làm tôi đau khổ. Bây 

giờ anh ta đã biết là mình lầm. Anh ta cảm ơn cô về những gì cô đã giúp 

anh ta. Nước mắt tràn mi, khi tôi nghe những lời này. Nhà tâm linh bảo 

Tony đã không biết là nhiều người đã thương tiếc anh như vậy. Và rất 

khó cho anh khi thấy mình đã tạo nên những đau khổ cho bạn bè và 

người thân. Anh không biết là có nhiều người thương mình. Anh ta nói 

là thấy lạnh lẽo và cô đơn. Anh ta ước muốn là sẽ trở lại. Khi tôi nghe 

vậy thì rất buồn nhưng được an ủi về những kiến thức về tái sinh của 

mình. Tony sẽ có cơ hội được tái sinh, anh ta không ở trong tình trạng 

tuyệt vọng, chỉ là bi kịch mà thôi. Nhà tâm linh tiếp tục : 

-Anh ta khóc và không ngừng nói là anh ta rất lấy làm tiếc. Anh ta nói 

với những người tự nguyện trong thế giới tinh thần. Anh ta nói anh biết 

cô đã cố cảnh cáo anh về các hậu quả khi tự tử nhưng anh ta không nghe 

lời. 

Tôi đi trên phố ở Luân Đôn nghĩ về cuộc đời của Tony và tình trạng 

của anh hiện giờ. Tony luôn muốn người khác quyết định thay cho mình. 

Anh ta từ chối trách nhiệm về cuộc đời và hành động của chính mình. 

Anh ta không xấu chỉ là sống trong tự ngã. Bây giờ anh sống giữa 2 biên 

giới chờ sự chuyển di bình thường. Tôi gửi tình thương cho Tony, để an 

ủi anh. Thông điệp thứ 2 mà Tony gửi cho tôi một năm sau, khi tôi đi 

ngang qua chúng cư của Tony ở New York vào một buổi trưa mùa hè. 

Tôi thấy linh hồn Tony đứng ở vỉa hè. Anh không thấy tôi, nếu thấy thì 
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sẽ có một chuỗi lời xin lỗi. Tôi không giận Tony chỉ tiếc thôi. Mặc dầu 

cái chết của anh ta tạo nhiều đau khổ cho những người yêu anh, nhưng 

cũng cho nhiều bài học. Một bài học là chúng tôi không tự trách, chúng 

tôi đã giúp đỡ nhiều nhưng anh ta chọn sự không chấp nhận. Một ngày 

kia anh ta sẽ tìm thấy sự an bình mà anh ta không tìm thấy trong cuộc 

đời vừa qua. 

 

6- Trong  khi  sống  chúng  ta  có  cơ  hội  để  học  hỏi. 

Nara đã mất vì bệnh ung thư 6 tháng trước. Mặc dù rất đau lúc cuối 

đời, nhưng cô vẫn thích thú tìm hiểu mọi vật, mọi người. Khả năng từ ái 

của người sắp chết tới những người còn sống là một tấm gương cho 

những người biết cô. Buồng cô luôn tràn ngập khách. Một lần có người 

hỏi  làm sao cô không bị mất tinh thần. 

-Tôi không thích đau và ốm và mọi khía cạnh của cuộc đời đều kỳ lạ 

và tôi không muốn phí một giây phút nào cho sự mất tinh thần. 

Khi cô mất đi, cô cho chúng ta một bài học : sự đau đớn và bệnh hoạn 

không làm Nora ngưng tìm hiểu sự kỳ lạ của đời sống. Nora là một thiếu 

nữ vĩ đại, trong khi sống cũng như khi chết. Bệnh ung thư đã cho cô cơ 

hội để gạt bỏ những tiêu cực của nghiệp xấu. Có nhiều lý thuyết về sự 

tạo ra bệnh ung thư. Ẩm thực và tình cảm là những yếu tố lớn trong sự 

tạo ra bệnh này. Nhưng đôi khi là do nghiệp. Tôi chắc chắn là trong 

trường hợp của Nora, nguyên nhân là do những hành động trong kiếp 

trước. Và tôi chắc chắn là trong kiếp sau cô sẽ mạnh khoẻ và cô xứng 

đáng được như thế. 

 

7- Thế  nào  là  tự  tử. 

Có phải tự tử là sự kiểm soát của hành vi quá độ ? Có hành động tự tử 

nào không hiển nhiên không ? 

Hary được bảo nhiều lần là không nên uống rượu vì gan ông có dấu 

hiệu bị hư. Bác sĩ đã cảnh cáo ông, nếu ông uống rượu ông sẽ chết vì 

rượu. Vợ ông đã làm đủ cách để chồng bỏ rượu. Không cảnh cáo nào lay 

chuyển được ông, ông vẫn tiếp tục uống và đã chết ở tuổi 47. Nhiều bạn 

của ông ta cho đó là một vụ tự tử. Có đúng không ? 

Hary không có ý định tự tử. Ông không đổi cách sống để sống thọ 

hơn. Ngày nay có thể ông còn sống nếu không uống rượu. Trường hợp 
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này không được coi là tự tử. Nhiều cái chết có thể tránh được nếu ta thay 

đổi cách sống. 

 

8-Hồ  Placid. 

Lúc đó, tôi cảm thấy cần gặp thầy Lawrence. Tôi tỉnh dậy với ý muốn 

tới hồ Placid ở miền trên New York. Ý muốn mãnh liệt đến nỗi tôi thuê 

một chiếc xe và ra đi. Đó là một chuyến đi đẹp kéo dài 6 giờ đồng hồ. 

Tôi đậu xe ở quán Hồ Gương, một quán đẹp mà tôi xem thấy ở một tờ 

báo. Tôi may mắn thuê được một phòng có cửa nhìn ra hồ. Xa xa sau hồ 

là núi Adirondack. Tôi cần một chỗ nghỉ ngơi và đây là một chỗ nghỉ lý 

tưởng. Tôi rỡ hành lý và đi dạo phố, ăn trưa, rồi trở lại khách sạn. Khách 

sạn có một phòng đọc sách với kính mầu và lò sưởi. Tôi ngồi bên ngọn 

lửa hồng, nhìn vào ngọn lửa cho tới khi một tiếng nói làm mất sự tập 

trung của tôi. 

-Ta rất sung sướng con có thể đến khách sạn đẹp đẽ này. Phục vụ tốt 

và không khí trong lành sẽ tốt cho con. 

Đó là thầy Lawrence. 

-Đáng nhẽ con phải biết đó là ý nghĩ của thầy đã dẫn con tới đây. 

Chúng tôi uống trà, bàn cãi về cuốn sách và về âm nhạc. Tôi kể cho 

ông nghe những biến cố trong đời. Rất hiếm khi Lawrence nói về mình, 

ngày đó là một ngoại lệ. 

 

9- Một  cái  nhìn về  đời  thầy. 

Ông đã ở Âu châu từ khi chúng tôi gặp nhau lần cuối. Ông rất chú ý 

về những khám phá trong y học. Một bạn thân của ông là một bác sĩ ở 

Pháp đang nghiên cứu về một loại thuốc trị đau trên cơ thể con người. 

Khi Lawrence nói, hiển nhiên là ông có căn bản về y khoa. Tôi biết rất ít 

về ông. Và tôi không có tư cách hỏi ông. Hôm nay tôi lắng nghe. Tôi 

không biết là ông đã được nuôi nấng ở London. Mẹ ông có thiên phú 

tâm linh, và cha ông là một bác sĩ, gợi hứng cho ông thích thú triết học 

và khao khát tâm lý. Đó là những gì ông bảo tôi hôm đó. Hôm nay 

Lawrence bảo tôi rằng ông cũng là một bác sĩ. Ông học y khoa với bạn 

ông ở Pháp, nhưng ông không bao giờ hành nghề. Khi ông tốt nghiệp 

ông lại học thứ khác. Cần thấy phải làm lao động, ông làm việc trong 

một nông trại ở Pháp. Sau khi ở Pháp ông tới Ấn Độ và học 10 năm với 
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nhiều vị thầy. Ông nói đó là những khoảng đời đáng kể. Ông im lặng 

nhìn ngọn lửa, nhìn tôi rồi cười. Ông biết là tôi có nhiều điều muốn hỏi. 

-Thế là đủ về đời thầy trong lúc này, ta sẽ bảo thêm cho con lúc khác. 

Thầy Lawrence nói rằng ông phải viết thư và sẽ gặp tôi vào lúc 8 giờ 

ở hành lang. Tôi ngồi bên lửa và nghĩ về ông. Ông lịch sự và thần bí. Rõ 

ràng ông là người có học cao, điều đó không ngạc nhiên là ông đã học y 

khoa. Đối với tôi, ông là một vị bác sĩ về tinh thần. Sự có mặt của ông 

có một ảnh hưởng chữa trị. Ông có thể nói có thẩm quyền về bất cứ một 

vấn đề gì. Tôi cố hình dung ông đã làm việc trong một nông trại. Tôi 

chắc ông làm gương cho mọi người khác. Ông thấy thần bí trong mọi 

việc. Ông thích thú mọi việc ông làm. Không có gì không thiêng liêng 

với ông. Tôi kinh ngạc nhưng không sợ. Ông là một linh hồn vĩ đại gợi 

hứng cho tôi. Thật là một sự ban thưởng đồng hành với ông và là học trò 

ông. Mọi việc thầy Lawrence làm đều có mục đích. Ông chọn gặp tôi ở 

hồ Placid và nói về đời ông để dạy tôi, nguyên nhân sẽ rõ trong tương lai. 

Khi tôi trở lại phòng để thay áo cho bữa chiều, tôi thấy một bó hồng ở 

bên máy điện toán của tôi. Cánh thiệp ghi : “Mọi cảnh đời đều đẹp như 

một cáh hoa hồng”.   Dưới đó không có chữ ký.  

 

10-Bữa  chiều  lúc  8  giờ. 

Chúng tôi gặp nhau ở hành lang và Lawrence nói ông biết một quán 

ăn nhỏ ở gần hồ Saranac cách đây 8 dậm. Tôi đi lấy xe. Đấy là một tối 

đẹp trời, có trăng tròn sáng. Mất vào khoảng 10 phút lái xe. Chúng tôi 

ngừng ở một nơi gọi là quán “Con chồn đỏ”, một tên làm tôi nhớ tới 

ngày còn nhỏ ở Iowa. Một người đàn bà dẫn chúng tôi tới một bàn ở góc 

phòng. Phòng đầy khói dù không có ai hút thuốc. Đấy là một nhà Steak 

House. Tôi biết Lawrence là một người ăn chay, và đó là một sự lựa 

chọn kỳ lạ, nhưng tôi tin là ông có lý do. Cô hầu bàn nói tên cô là Arlene 

và hỏi chúng tôi có uống cocktails. Chúng tôi gọi soda và nói sẽ đợi một 

chút trước khi gọi bữa chiều. Lawrence hỏi tôi về cuốn sách đã viết tới 

đâu . 

-Tốt, nhưng con cần hỏi thầy về vài vấn đề. Một khách hàng của con 

đã chết vì rượu. Bác sĩ của ông đã cảnh cáo ông, cho ông xem phim X 

ray cho thấy gan của ông đã hư, nhưng ông không bỏ rượu, ông vẫn 
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uống biết rằng hành động này sẽ giết ông. Đây có phải là một dạng tự tử 

không ? 

Thầy Lawrence nghĩ một lúc rồi nói : 

-Cần phải biết động cơ sau hành động. Có phải là ông ta uống rượu để 

tự huỷ hay là ông ta không ngưng được ? 

-Ông ta không nói là ông ta uống rượu là để tìm cái chết, nhưng ông 

ta biết bác sĩ đã cảnh cáo ông là nếu ông không uống nữa thì sẽ sống lâu 

hơn, giống như người bị bệnh tiểu đường mà vẫn cứ ăn đường dù biết 

rằng nó sẽ giết mình. Đây không phải là một hành vi tự tử mà là một 

hành vi tự huỷ. Có một sự khác biệt rất lớn giữa giữa 2 cái đó. Nhiều 

người có tập quán xấu này là do không điều khiển được mình chứ không 

phải là muốn chết. Họ phải chiến thắng bây giờ hay trong kiếp tương lai. 

Con người tự đào hố chôn mình với sự ham muốn và thèm ăn. 

Có thật không ? Tôi nghĩ tới những người chết vì bệnh ung thư phổi, 

đau tim, hư gan và các bệnh khác chỉ vì ăn uống quá độ. Bạn Liza khóc 

vì mẹ cô hút thuốc, mọi người ngăn cản mà không được. Liza bảo là mẹ 

cô tự tử. Nhưng không phải, mẹ cô không muốn làm hại ai, bà chỉ không 

bỏ hút được thôi. Gary chết ở tuổi 30 vì trộn thuốc và rượu ở một buổi 

tiệc. Anh ta không có triệu chứng gì về đau tim cả. Mọi người gọi đó là 

một vụ tự tử, nhưng không phải, anh ta không làm việc đó với mục đích 

kết liễu đời mình. Đó chỉ là một thảm kịch không phải là một vụ tự tử. 

 

11- Euthanasia (sự làm cho người sắp chết ngủ mê đi để khỏi đau 

đớn trong khi hấp hối) 

Tôi kể với Lawrence vài cú điện thoại tôi nhận được. Vài người 

khách ở giai đoạn cuối như mắc bệnh ung thư hay Aids, những cái khác 

từ bạn bè hay người thân của những người đó muốn biết ý kiến của tôi 

về sự kết liễu đời họ. Thật khiến tôi tan nát cõi lòng. Mỗi sợ lớn nhất của 

họ là chết mà mất thể diện. Điều thứ hai là vấn đề tài chánh. Vài người 

không có bảo hiểm sức khoẻ để trả cho chi phí y khoa. Tôi biết chỗ đứng 

của mình trong vấn đề này. Tôi cảm thấy không thể chấp nhận được sự 

kết liễu đời mình, hay giúp kẻ khác kết liễu chỉ vì bệnh hoạn. Tuy nhiên, 

không ai sống bằng máy. Những người không thể sống với sự trợ giúp 

của máy móc nên để cho họ chết. Matt rất ốm với bệnh Aids và xấu đi 

từng ngày. 
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-Bây giờ thật là tuyệt vọng. Tôi luôn luôn đau đớn và cuộc sống 

không vui nữa. Nhìn mẹ mà tôi muốn tự sát. Đằng nào tôi cũng chết thôi. 

Tôi đã nhận được nhiều cú điện thoại như của Matt, bị bệnh Aids. 

Tim tôi tan nát khi thấy những người trẻ, có tài bị nhiễm bệnh này. Tôi 

hiểu nỗi kinh sợ và tuyệt vọng này nhưng tự tử không phải là câu trả lời. 

Đối phó với ung thư, Aids và những chứng bệnh khác là một thách đố 

cho mọi chúng ta. Chúng ta phải cho họ tình thương và ủng hộ để an ủi 

họ. Tình thương của ta có thể giúp họ vượt qua lòng ham muốn, muốn 

kết thúc đời họ. Susan không thể nhịn được nhìn mẹ mình đau đớn vì 

bệnh ung thư. Cô không muốn mẹ chết nhưng không muốn bà tiếp tục  

đau khổ. Mẹ cô mong muốn Susan giúp bà chết. Susan hoàn thành lòng 

lòng mong muốn của mẹ. Sau khi cô đưa cho mẹ thuốc ngủ, cô hối tiếc 

ngay. Phải mất nhiều giờ mẹ cô mới mất. Susan ngồi bên giừơng mẹ khi 

mẹ cố thở. Khi sự kiện đó qua rồi, Susan không có một ngày an bình. 2 

Năm sau cô phát hiện bị ung thư. Cô tin rằng cô mắc căn bệnh này là vì 

cô hối hận về cái chết của mẹ. Ai có thể chắc chắn tại sao Susan bị bệnh ? 

Tôi có thể nói với bạn rằng cô không bao giờ phục hồi vì đã giúp mẹ 

chết. Lawrence rất cảm động về cuộc đàm thoại này, ông nắm chặt tay 

tôi và nói : 

-Rất khó để đối phó với trường hợp này. Nhưng mọi người phải học 

cách suy nghĩ vượt trên thế giới vật chất. Thường là mọi người nghĩ rằng 

giết người vì tình thương là đúng, nhưng không luôn là vậy. Nếu điều 

này thành luật thì không biết có bao nhiêu người bạn và thân quyến từ ái 

đã sớm chấm dứt một cuộc sống. Ai có quyền chọn sự sống hay cái chết 

của người khác chứ ? Khi chúng ta còn sống, chúng ta có thể học. Có 

nghiệp liên quan đến sống và chết. Nếu nghiệp của bạn là phải chết khó 

khăn, bạn phải đối diện với nó, nếu không bạn sẽ gặp lại trong kiếp tới. 

Tôi nói với sự từ ái vì sự đau khổ sẽ mãnh liệt hơn nếu chầm dứt sự sống 

sớm. Không có từ bi trong sự chết. Tự tử hay trợ giúp người khác tự tử 

không phải là chấm dứt sự đau đớn. Chúng khởi đầu cho một sự đau đớn 

tinh thần lớn hơn. Chúng ta phải nhớ rằng sự đau đớn vật chất chỉ là tạm 

thời, sự đau đớn sẽ tiếp tục lâu dài. 

 

12-Con  chồn  đỏ. 
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Bữa cơm chiều được mang tới, và chúng tôi đổi sang một đề tài nhẹ 

nhàng hơn. Lawrence bảo tôi về một người bạn ở Pháp đang nghiên cứu 

ngày đêm về một loại thuốc giảm đau ít độc hơn những thuốc hiện đang 

có. Lawrence rất kính trọng người bạn Pháp này. Chúng tôi chấm dứt 

bữa ăn và gọi cà-phê. Tôi hỏi cô hầu bàn Arlene tại sao quán lại lấy tên 

là “Con chồn đỏ” ? Cô giải thích là con chồn sống ở phía sau quán. Tôi 

hỏi là chúng có nguy hiểm không ? 

-Không, nhưng năm ngoái chúng tôi bị bệnh chấy rận. Một con chồn 

cướp ví từ tay một bà khách đang ra xe. Những con chồn này được biết 

là rất nhút nhát. Chúng tôi nghĩ rằng có nguyên nhân gì đó đã đã làm 

chúng thay đổi thái độ, chúng trở nên dạn dĩ và mạnh bạo hơn. Cô dời đi,  

lúc  lắc đầu. Lawrence cười nhưng cũng chỉ ra cái khôn ngoan của câu 

chuyện. 

-Hãy nghĩ coi nhiều vấn đề có thể tránh được khi một người bình 

thường thay đổi hành vi của họ. 

Chúng tôi trở lại đề tài tự tử. Không phải các vụ tự tử đều có thể tránh 

được, nhưng khi ta thấy người có khuynh hướng tự tử có hành vi không 

rõ ràng thì họ cần được che trở. Khi một người không ngủ, khóc lóc 

không ngừng, xuống cân mà không ăn kiêng hãy bảo họ đi khám bác sĩ. 

Một người mất tinh thần phải được giúp đỡ. Nếu may mắn chúng ta sẽ 

giúp được cho người tự tử khỏi đau khổ trống rỗng trong cõi tinh thần. 

Chúng tôi trả tiền và rời quán ăn. Chúng tôi lái xe từ từ về khách sạn. 

Một câu hỏi hiện ra trong trí tôi : 

-Thưa thầy, nếu người tự tử điên thì sao ? Con biết có người bình 

thường, nhưng những người khác thì sao ? 

-Có nhiều hạng tự tử, họ đều ở trong một trạng thái không thoải mái. 

Với vài người là sự tràn ngập tội lỗi và hối hận, với vài người khác là 

mơ màng như đi trong sương mù. Họ đều có cơ hội được sống lại, được 

tha thứ bởi những người mà họ đã làm hại. Sự điên loạn không thay đổi 

được trạng thái này. 

Chúng tôi tới khách sạn. Lawrence nói không gặp tôi vào buổi sáng vì 

ông phải đi. Ông bảo tôi hãy nghỉ ngơi 2 ngày và hứa sẽ liên lạc với tôi 

sau. 

Tôi bước vào phòng và hân hoan bởi những đoá hoa hồng. Lawrence 

biết tôi sẽ buồn khi ông rời đi, do đó ông tặng tôi hoa hồng. Tôi chắc là 
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ông đã dẫn tôi tới quán Con chồn đỏ để nghe cô hầu bàn kể chuyện. Ông 

có lý do cho mọi chuyện; mặc dầu lúc đó tôi không biết nhưng sẽ rõ 

ràng với thời gian. 

 

13- Joy. 

Tôi có thể dùng trí tuệ của Lawrence ngay khi trở về NewYork. Mark, 

một khách hàng nhiều năm của tôi đang nổi điên. Hành vi của Joy, vợ 

anh trong mấy tuần gần đây thay đổi thấy rõ. Mark không biết làm sao 

để thích ứng với vợ. Bản chất của anh là một người rụt rè và ghét chống 

đối. Joy thì ngược lại. Bình thường cô rất ngăn nắp trong việc nhà. Bây 

giờ cô ăn mặc bẩn thỉu, bỏ đĩa trong chậu rửa bát không rửa, không chải 

đầu. Nếu Mark có nhặt lên một cái gì để làm thì Joy hét lên. Anh cầu 

cứu đến mẹ Joy đến để giúp đỡ, nhưng bà không muốn xía vô. Cuối 

cùng Mark năn nỉ tôi giúp. Vì Joy không đến chỗ tôi, nên tôi phải đến 

nhà của họ. Chỗ ở của họ bẩn thỉu và Joy còn tệ hơn là Mark tả. Tôi cố 

nói với Joy, nhưng giường như cô đang ở một thế giới khác. Mark gần 

như muốn khóc. Tôi biết Joy cần một bác sĩ thẩm tra bệnh tình, nhưng 

khó mà làm cô chấp nhận. Khi tôi ngồi với Joy trong phòng khách, tôi 

thấy rõ rệt một bà đứng bên cạnh Joy. Người đàn bà này lắc đầu tỏ vẻ lo 

lắng. Tôi nhìn bà chăm chú, hy vọng sẽ có một thông điệp giúp chúng 

tôi. Rồi trong đầu tôi bỗng vang lên : 

-Bảo Heidi là bà muốn cô đi khám bác sĩ. Heidi luôn nghe lời khi còn 

nhỏ. 

Rồi hình ảnh người đàn bà tan biến. Tôi nhìn Joy và nói : 

-Heidi ! Bà cô muốn cô đi khám bác sĩ. 

-Bà ở đâu ? 

Cô nhẩy lên và nhìn quanh. 

-Tôi nghĩ là bà ở phòng mạch bác sĩ. Hãy đi thử coi. 

Mark sốc, nhưng không nói gì, anh ta chờ đợi. Joy có vẻ bối rối 

nhưng đồng ý đi khám bác sĩ với chúng tôi. 

Bác sĩ khám phá ra đây là phản ứng phụ của thuốc trong một lần chữa 

trị trước. Ông nói Joy có thể hoá điên nếu không đem cô đến sớm. 

Chúng tôi cám ơn bà cô, vì bà đã dẫn cô tới bác sĩ. Khi bỏ thuốc Joy trở 

lại bình thường. Cô là một người may mắn, cô được người thân ở đây và 

ở trên thế giới tinh thần săn sóc. 
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14- Hình  ảnh  lớn  hơn. 

Con người tự kết liễu đời mình chỉ là tạm bợ, cuộc đời là vĩnh cửu. 

Chúng ta phải đối diện với những trắc nghiệm đưa tới cho ta bởi nghiệp. 

Những trắc nghiệm này cho ta cơ hội tạo nghiệp mới và bỏ đi nghiệp cũ.    

Một thời gian trên cõi đời chỉ là một giọt nước trong bể cả thời gian. 

Chúng ta sinh ra, sống và chết đi rồi qua thế giới tinh thần. Chết tự nhiên 

như sinh, chúng ta phải chết tự nhiên. Khi chết tự nhiên, linh hồn bay 

yên lặng về phía ánh sáng; trong trường hợp tự tử linh hồn bị rứt khỏi 

thể xác. Chúng ta không bao giờ quá già để học sự thiêng liêng của đời 

sống. Giáo dục con người về một hình ảnh lớn hơn sẽ giúp mọi người 

tránh khỏi tự tử. Tự tử không giải quyết vấn đề, chỉ làm nó nghiêm trọng 

hơn. Bạn có thể ngừng lại đời sống vật chất nhưng đời sống tinh thần 

vẫn tiếp diễn.  

Nói chuyện với những người cố kết liễu đời mình nhưng thất bại, họ 

xác nhận rằng họ tới một chỗ không vui, và họ rất cảm ơn đã có một cơ 

hội để sống. 

Trở ngại qua đi, nhưng Thượng đế bên trong ở lại. Chúng ta phải che 

trở để tỏ sự kính trọng với Thượng đế trong ta. Ngay cả khi bạn khám 

phá mình chỉ còn vài tháng để sống, bạn nên dùng thời gian còn lại để 

học, nó có thể giúp cho bạn trong kiếp tới. Thân vật lý bắt đầu chết khi 

ta sinh ra. Cho đến khi ta thở hơi cuối cùng chúng ta học và kinh nghiệm 

cuộc đời. Chúng ta có thể thương yêu và phụng sự người khác và thượng 

đế bên trong. Mọi cuộc sống đều thiêng liêng và kỳ lạ và phải được giữ 

gìn. Bức hình lớn hơn được vẽ bởi hành động của chúng ta. Kiếp sau của 

chúng ta tuỳ thuộc vào cách sống và chết ở kiếp này. 

 

 

 

 

CHƢƠNG   VI 

Thế   giới   của   tƣ    tƣởng. 
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Thế giới tinh thần là thế giới của tư tưởng. Khi bạn tới thế giới tinh 

thần bạn sẽ thấy rằng bạn tràn ngập tư tưởng. Bạn có thể đọc hết những 

sách về sự tích cực của tư tưởng, nhưng quyền lực này còn mạnh hơn 

bạn nghĩ. Sau khi bạn tới thế giới tinh thần, bạn sẽ thấy ngay tác động 

của tư tưởng bạn. Bạn không bị giới hạn bởi thân thể bạn. Trên trái đất 

bạn phải nghĩ trước rồi mới tới hành động, thí dụ bạn nghĩ sẽ đi tới siêu 

thị, bạn phải rời nhà, đi taxi hay đi bộ tới siêu thị. Nhưng ở thế giới tinh 

thần thì bạn nghĩ tới siêu thị thì lập tức bạn đã ở ngay đó rồi. Tâm và tư 

tưởng là một. Tư tưởng tích cực trong thế giới vật lý tạo nên một đời 

sống hạnh phúc, đầy đủ. Tư tưởng tích cực giúp ta vượt mọi khó khăn 

trong đời và cuộc sống sau khi chết. Cuộc đời vật chất là kết hợp của 

những tư tưởng hiện tại và những hành động của nghiệp quá khứ. 

Nghiệp chỉ thực hiện trong thế giới vật chất. 

 

1-Nghĩ  đúng. 

Một người đàn bà xinh đẹp, Carrie mất năm 1985 vì bệnh ung thư. 

Tôi đã mất nhiều thời gian nói chuyện với cô trong thời gian cô bị bệnh, 

và chúng tôi đã bàn cãi nhiều về thế giới bên kia. Cô biết nhiều về tư 

tưởng tích cực và rất cần mẫn trong sự áp dụng nó. Cô không để mình 

tức giận hay hận thù. Cô tập trung tư tưởng sao cho khoẻ mạnh hơn. 

Carrie là một người thấy cái ly một nửa là cái ly đầy một nửa, chứ không 

phải là cái ly trống một nửa. Mọi người đều yêu mến Carrie và gọi cô là 

thiên thần. 2 năm sau cô trở bệnh. Cô nghĩ là cô không tích cực trong tư 

tưởng nên bệnh trở lại. Cô suy sụp và khóc. 

-Sao thân tôi không tích cực như tư tưởng của tôi ? 

Cảm giác tội lỗi của cô làm tôi đau lòng. Cô đã lầm về tư tưởng tích 

cực và tôi muốn giúp cô hiểu nó. Không có vấn đề gì với tư tưởng của 

cô cả. Bệnh ung thư của cô là do nghiệp của cô. Tôi giải thích cho cô là 

có nhiều trường hợp đời sống của chúng ta là do kết quả của đời sống 

trong quá khứ. Một đứa bé mù được sinh ra trong một gia đình không có 

ai bị mù cả. Có vẻ là không hợp lý. 

Khi đứa trẻ lớn lên, nó có sự lựa chọn làm sao để đối phó với nghiệp. 

Nó sẽ giận dữ khi tích cực suy nghĩ không làm cho nó sáng mắt hay nó 

sẽ hạnh phúc sống với nghiệp ? Lời giải nằm trong suy nghĩ của nó. 

Carrie hiểu và chấp nhận sự kiện cô đã làm hết sức để phục hồi sức khoẻ 
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Chúng tôi duyệt lại đời cô và cách cô suy nghĩ. Cô thấy rõ là cô sống tốt 

và suy nghĩ tích cực. Điều này làm cô chết bình an. Tôi nhận được thông 

tin của cô sau khi cô mất. Trước khi cô mất, chúng tôi hẹn sẽ gặp lại. Cô 

nói rằng khi cô mất cô sẽ báo cho tôi biết. Carrie sống ở Cali, cho nên 

tôi không ở cùng cô khi cô mất. Đêm cô mất tôi đang xem TV. Một cục 

tinh thể trên chỗ để thay quần áo bay lên. Tôi nhặt viên tinh thể lên và 

thấy Lông Trắng khoanh tay đứng cạnh tôi. Tôi biết ngay là có một 

thông tin. Tôi tập trung trên màn ảnh tâm linh. Tôi thấy mặt Carrie sáng 

rỡ. Cô cười và đang nói chuyện với một nhóm người trong đó có mẹ cô. 

Tôi đã được xem ảnh bà. Bà mất khi Carrie mới được 10 tuổi. Carrie gầy 

và xanh xao nay trông rất khoẻ mạnh. Hình ảnh này chứng tỏ rằng cô đã 

sẵn sàng để chuyển di. Hình ảnh mờ dần và Lông Trắng rời đi. Tôi nhìn 

đồng hồ, định gọi chồng cô, nhưng nghĩ là đang nửa đêm ở Cali, do đó 

tôi quyết định để đến ngày hôm sau. Sáng hôm sau điện thoại reo, chồng 

Carrie gọi báo tin thiên thần của ông đã mất. Ông xác nhận cô mất vào 

khoảng nửa đêm, bình tĩnh và yên bình. Tôi không nói cho ông biết rằng 

tôi đã biết. 

 

2- Sự  thể  hiện  của  tƣ  tƣởng  trong  thế  giới  tinh  thần. 

Trên đời, tư tưởng phải có một dạng vật lý để có hiệu quả. Nhưng 

trong thế giới tinh thần thì không vậy. Trong thế giới vật chất bạn phải 

làm việc để có nhà cửa. Bản vẽ đã được tạo dựng và những người thợ 

xây cứ theo đó mà làm. Có thể mất nhiều tháng để thành nhà, chưa kể 

đến việc trang hoàng nó. Bà Grace tái tạo căn nhà ở Iowa bằng lối suy 

nghĩ, căn nhà rất thật, nhưng không bằng vật chất. Nó sẽ còn tồn tại khi 

bà còn muốn nó. Nếu một người muốn đến thăm bà và gửi những tư 

tưởng mạnh mẽ tới bà, bà sẽ nhận được và sẽ gửi hình tư tưởng để 

hướng dẫn tới nơi bà ở. Bà có thể đi hay có thể bay. Điều bạn thể hiện ra 

bằng tư tưởng không có nghĩa là không có sự riêng tư trong thế giới tinh 

thần. Chỗ bạn ở không bỗng nhiên hiển hiện trong óc mọi người, chỉ là 

tư tưởng thôi mà không có hành động vật lý. 

3-Bay. 

Chúng ta có thể cử động ngay không cần để ý tới yếu tố thời gian. 

Bạn có thể chú ý tới chỗ bạn muốn tới là bạn đã ở đó. Tâm ta điều khiển 

thân ta. Trong thế giới vật lý, chúng ta phải đợi cho thân ta hoạt động, 
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trong thế giới tinh thần, thân tâm là một, chúng hoạt động cùng một lúc. 

Nhiều người ở thế giới vật lý đến thế giới tinh thần phải học cách cử 

động. Họ cảm thấy vụng về khi di chuyển cho đến khi quen thuộc với 

liên hệ thân-tâm. Bạn có nhớ trường hợp của Molly không ? Chú cô phải 

đỡ cô cho cô khỏi ngã. Không ai bị thương khi ngã trong thế giới tinh 

thần. Nhiều báo cáo cận tử cho thấy họ di chuyển nhanh chóng như bay. 

Những cảnh mà Lông Trắng cho tôi xem rất nhanh, chỉ trong chớp mắt. 

 

4-Maria. 

Maria là một người đàn bà trẻ, 23 tuổi, cô kể kinh nghiệm cận tử cho 

tôi nghe. 

-Tôi nhớ rõ là đang ở phòng khách và cảm thấy rất yếu, gần xỉu, tôi 

gọi chồng cầu cứu. Việc tiếp theo là tôi thấy mình bay lơ lửng trên thân, 

nhìn xuống dưới, tôi thấy mất quân bằng hầu như muốn ngã. Cảm giác 

này qua mau. Tôi nghĩ đến con tôi ở trên gác và lập tức tới phòng con. 

Con tôi đang ngủ say. Tôi nghĩ đến chồng và chớp mắt đứng trong 

phòng khách nhìn chàng đang hô hấp nhân tạo cho tôi. Điện thoại reo và 

tôi đứng ngay bên điện thoại. Tôi ngạc nhiên, tôi cảm thấy mình tự do 

như chim và bay khắp nhà nhìn mọi vật. Tôi tỉnh dậy trong bệnh viện. 

Cô kể những gì cô đã thấy trong thời gian cô chết cho chồng nghe. Anh 

ta bị sốc nhưng chấp nhận đó là cuộc sống sau cái chết. 6 tháng sau 

chồng cô mất trong một tai nạn xe cộ. Maria đau khổ và cô độc. Họ đã 

sống với nhau 9 năm và cô rất yêu chồng. Nhưng cô rất an ủi là kinh 

nghiệm cận tử của cô là một phước báu Thượng đế đã ban cho cô để cô 

thấy rằng chồng cô không chết. Anh ta đã thoát khỏi những lo lắng của 

cuộc đời. 

 

5- Hình  tƣ  tƣởng. 

Những tư tưởng bạn có trong thế giới vật chất và thế giới tinh thần 

đều có hình dạng. Hình dạng này có thể nhìn thấy bởi một nhà tâm linh 

được dạy dỗ. Cường độ của tư tưởng xác định trọng lượng, sức mạnh và 

hình dáng. Một vài tư tưởng qua mau trong óc ta không để lại một hình 

dáng gì. Những tư tưởng khác thì mãnh liệt hơn vì được lập đi lập lại 

nhiều lần nó sẽ có mầu sắc và âm thanh. Những dạng này sẽ ở lại cùng 

chúng ta và ảnh hưởng đến đời ta. Chẳng hạn bạn dụi một mẩu thuốc lá 
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đang cháy trên áo bạn nó sẽ tắt ngúm, nhưng nếu bạn để lâu hơn nó sẽ 

đốt trên áo một lỗ hổng. Tư tưởng cũng vậy, nếu bạn giữ lâu nó sẽ có 

sức mạnh tạo vầng hào quang quanh ta. Những tư tưởng khác nhau sẽ 

tạo mầu sắc khác nhau : ghen ghét sẽ có mầu nâu xanh. Những tư tưởng 

tốt sẽ bị những tư tưởng tiêu cực bài xích. Những tư tưởng yêu thương 

sẽ có mầu vàng và hấp dẫn các tư tưởng tích cự. Nếu bạn ghét một người, 

bạn cứ lập lại sự ghét đó. Sự tiêu cực tạo nên một dạng gớm ghiếc mầu 

đỏ và nếu bạn giữ chúng một thời gian lâu thì không người thương nào 

ngó tới bạn. Không phải là một nhà tâm linh học cũng biết rằng sống với 

người có tư tưởng tiêu cực, một thời gian bạn cũng trở nên có tư tưởng 

tiêu cực vì bị ảnh hưởng của họ.  

Ý chí là dụng cụ độc nhất để bạn phá huỷ sự tiêu cực này. Bạn phải 

thay sự oán ghét bằng sự thương yêu và tha thứ. Nếu bạn không làm 

được chuyện này tâm hồn bạn đã mất quân bình. Nghĩ lầm chỉ tạo ra khổ 

não, nghĩ tốt sẽ tạo ra hạnh phúc và quân bình. Điều này đúng cả ở thế 

giới vật chất và tinh thần. Bạn phải có thiên phú mới nhìn thấy hình tư 

tưởng. Nếu không có bạn chỉ chờ nghe hay nhìn kết quả của hình tư 

tưởng. 

 

6-Cách  đọc  hình  tƣ  tƣởng. 

Mọi sinh vật đều có tần số rung động khác nhau. Nhà tâm linh học có 

khả năng phân biệt tốc độ rung động ấy. Thí dụ một người đàn bà mà tôi 

không biết bao giờ, đến thăm tôi. Bà ăn mặc đẹp, bề ngoài rất tốt. Tôi 

nhìn bà và thấy rung động giận dữ, có mầu đỏ. Tôi biết bạn trai bà có 

người đàn bà khác, và bà muốn trả thù. Tôi biết điều này dễ dàng như 

đọc một cuốn sách, vì tôi hoà nhịp với hình tư tưởng của bà. Tôi biết 

hướng đi của bà. Bà sẽ ốm đau nếu bà cứ giữ tư tưởng tiêu cực ấy. 

Nhưng bà có thể thay đổi tư tưởng, thay vì giận dữ bà tha thứ. Cứ giữ tư 

tưởng tiêu cực thì ích gì chứ ? Người đau khổ là chính bà. Tôi cố làm bà 

thay đổi cách nghĩ, nhưng bà không hiểu. Bà đã tạo ra thế giới của bà, bà 

có cơ hội tự do lựa chọn. Thầy Lawrence có dạy : 

-Dù xẩy ra chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng là chúng ta 

phản ứng như thế nào ? 

 

7-S.O.S. 



66 

 

Tôi đã nói sự liên lạc với thầy Lawrence. Ông có thể nhận hình tư 

tưởng của tôi ngay lập tức khi tôi gửi. Việc này cần tôi tập trung tư 

tưởng và rất mong sự giúp đỡ của ông, ông sẽ quyết định có cần gập tôi 

hay không. Đôi khi ông trả lời tôi với một hình tư tưởng yêu thương. Tôi 

cảm thấy được bao phủ trong một cái chăn thoải mái. Có khi ông xuất 

hiện có khi không. Im lặng cho tôi biết là tôi có thể tự mình giải quyết 

được. Người thầy giỏi là để cho học trò tự tìm ra lời giải. Sẽ ích kỷ nếu 

tôi cứ gọi Lawrence mỗi khi có vấn đề. Tôi chỉ gọi ông khi không giải 

quyết được. Thầy Lawrence kiểm soát được mọi tư tưởng. Động cơ của 

thầy là vô ngã. 

-Phần lớn mọi người không kiểm soát được tư tưởng mình và bị tư 

tưởng khống chế mình. 

Ông cảnh cáo tôi nhiều lần, phải tỉnh thức tư tưởng mình mọi lúc. 

Chúng ta phải giữ sự suy nghĩ ở mức độ tinh thần. Tư tưởng dồn nén tạo 

sự bất quân bình và không hoà hợp. Luyện tập tinh thần cũng như vũ 

công luyện tập cơ thể. Điều này cần sự tập trung và kỷ luật. Ra lệnh cho 

tâm nghĩ về thương thay vì ghét, tha thứ thay vì trả thù. Những điều này 

sẽ khiến cuộc đời tốt đẹp hơn. Thân tinh thần không cần thức ăn do đó 

ăn không cần thiết. Thân tinh thần khoẻ nên không cần phải tập tành. 

Thế giới tinh thần sống động với tình thương. Chúng ta có thể bị thương 

khi giữ tư tưởng hướng tới khoái lạc. 

 

8- Đi  thăm  thế  giới  tinh  thần  trong  giấc  mơ. 

Như tôi đã nói với kinh nghiệm tâm linh có thể xẩy ra trong giấc mơ. 

Thân tinh thần sẽ du lịch trong giấc ngủ. Sợi dây bạc (silver cord) rất 

mềm dẻo, có thể co dãn trong khi ngủ, tôi tới thế giới tinh thần do Lông 

Trắng hướng dẫn. Tôi mất nhiều năm để nghiên cứu giấc mơ. Tôi ghi lại 

tất cả sau khi tỉnh dậy.  Giấc mơ của tôi rất sinh động. Có đêm tôi thức 

giấc 5, 6 lần. Tôi nghĩ người đã mất chỉ gặp được tôi trong giấc ngủ. Là 

một nhà tâm linh, điện thoại của tôi luôn bận rộn. Khi có một trường hợp 

khẩn cấp phải kêu điện thoại viên (operator) để được gọi. Đôi khi người 

quá cố phải vào giấc mộng của tôi để gửi thông điệp, không có thì giờ 

rảnh lúc ban ngày, vậy phải dùng lúc đêm khuya. Mỗi đêm trước khi đi 

ngủ tôi nghĩ một cách tích cực tới Lông Trắng và Lawrence. Đó là nghi 

thức tôi dùng khiến tôi có thể nhận được thông điệp của những người 
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cần đến tôi. Hành động đơn giản nhưng có hiệu quả. Tư tưởng chúng ta 

vẫn sống động khi ta ngủ. 

 

9- David. 

David là bạn tôi qua đời vài tháng trước, anh vừa đến thăm tôi trong 

một giấc mộng. Anh rất khôi hài trên đời này và anh vẫn giữ tính đó ở 

thế giới bên kia. Anh ta mắng tôi là khó liên lạc. 

-Có nhiều người muốn liên lạc với cô. Cô có cần tôi ném vỡ khung 

ảnh như ngày tôi mất không ? 

-Tôi không muốn tốn tiền thay kính vỡ. 

Anh ta nhắc nhở đấy là lỗi của tôi. Tôi đã bảo anh ta rằng kính vỡ là 

biểu hiện của người qua đời, chuyện này có vô vàn trong lịch sử, sao 

phải thay đổi chứ ? David sau đó đổi đề tài. Anh ta nói về hạnh phúc 

trong thế giới tinh thần. Anh ta đã xin phép thầy tôi, “bà già” để nói 

chuyện với tôi, và bà đã giúp anh liên lạc. David lúc còn ở trên đời rất sợ 

chết, mặc dầu tôi đã giải thích cặn kẽ cho anh về thế giới bên kia, và 

chúng ta thật không chết. Tôi đoan chắc với anh là sự sợ hãi này sẽ chấm 

dứt ngay khi anh qua đời. Anh ta đến thăm tôi để cám ơn tôi đã giúp đỡ 

anh ta. Tôi tỉnh dậy, khung ảnh vỡ treo trên tường khi David mất rơi trên 

giường, nhưng lần này kính không vỡ. 

 

10-Cuộc  viếng  thăm  “bà  già”. 

Tôi đã kể với bạn về thông điệp Molly và David đã mang từ bà già tới 

tôi. Bây giờ tôi xin kể về việc tôi viếng thăm bà già. Molly đã nhìn thấy 

bà già ngồi trong phòng lớn. Đây là nơi hội họp của các thầy trong thế 

giới tinh thần, quyết định sẽ giúp chúng ta như thế nào. Đó là một phòng 

lớn với bàn dài và có nhiều ghế. Có nhiều thầy ở các lãnh vực đặc biệt 

khác nhau. Họ họp nhau và bàn cãi, họ quyết định triết lý nào có thể 

giúp nhân loại, và quyết định gợi hứng cho một người ở trái đất sẽ nhận 

sự cảm hứng từ một bậc thầy vì nghiệp của ông ta là vậy. Các bậc thầy 

không thể tham dự vào nghiệp của một hành tinh. Có người sẽ hỏi tại 

sao các bậc thầy để cho sự đau khổ xẩy ra trên trái đất ? Câu trả lời là 

con người học hỏi do kinh nghiệm trải qua. Không vị thầy nào muốn 

người khác khổ. Nhưng không có ai có quyền tham dự vào nghiệp của 

người khác. 
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Năm 1990 tôi bị bệnh phổi rất nặng. Tôi được phú cho có sức khoẻ 

rồi rào, nên sự mắc bệnh này là bất bình thường. Tôi rất mệt và bị sốt 

cao. Bác sĩ đã cho thuốc, do đó không có gì làm ngoài nghỉ ngơi. Khi ta 

bị bệnh thì tâm linh lại bén nhọn hơn. Tôi nghĩ có ít rào cản giữa các thế 

giới hơn. Tôi đang nằm trên giường ngái ngủ, bỗng nhiên tôi cảm thấy 

mình đang bay. Hình ảnh hiện ra trước mắt tôi nhanh chóng. Tôi không 

chết và không có kinh nghiệm cận tử. Tôi đang có kinh nghiệm tâm linh, 

tôi có thể nhìn mọi thứ như xem TV mầu. Tôi ngừng ở phòng rộng và 

thấy bà già. Bà đang viết và không để ý đến tôi. Giấy tờ bay khắp phòng 

và bà không quan tâm. Tôi muốn nói với bà, nhưng tôi mắc cỡ. Bà 

ngưng viết và nhìn thẳng vào tôi. 

-Được rồi, con đã viết xong cuốn sách thứ nhất. Thật là đúng lúc. 

Bà nói rồi cười. Tôi chờ đợi một sự khắc nghiệt nơi bà, như tôi đã tìm 

hiểu về bà. Bà giải thích căn phòng và các thầy đã làm việc ở đây. Bà 

bảo tôi phải làm gì khi tôi khoẻ lại. Bà chỉ cho tôi thấy những việc bà 

làm. 

-Chúng sẽ được xuất bản dưới đó khi thời cơ đến.  

Tôi không bao giờ quên ánh mắt đầy tình thương khi bà nhìn tôi. Cái 

nhìn này cho tôi sức mạnh khi cần.  

Tôi nghe thấy tiếng điện thoại reo trong phòng. Và Lông Trắng đứng 

bên giường. Bà đã dẫn tôi về lại trái đất. 

 

11- Tự  do. 

Khi tôi còn rất nhỏ tôi đã hiểu rõ về mãnh lực của tư tưởng; và điều 

này theo tôi suốt đời. Điên rồ nhất là có lúc tôi muốn một cuốn sổ tay 

ghi chép địa chỉ, tôi nhớ lại mình đã nghĩ : 

-Hôm nay tôi phải đi mua một cuốn sổ tay. 

Khi tôi ra cửa thì một cuốn sổ tay bọc plastic đặt ở trước cửa. Mới 

đầu tôi cho là một sự trùng hợp kỳ lạ, tôi không để ý. Rồi những chuyện 

như vậy lập lại 10 lần, khiến tôi phải quan sát tư tưởng. Tôi biết là dùng 

tư tưởng để có thứ mình muốn là không tốt. Tôi không muốn lạm dụng, 

chỉ là nó xẩy ra thôi. Tôi học cách điều khiển suy nghĩ. Tôi không tư 

tưởng để có được một cái gì. Tôi cố nghĩ tích cực, sáng tạo và từ ái. Và 

điều đó sẽ trở nên tự nhiên hơn. Tư tưởng rất mãnh liệt nó dẫn tới tự do. 

Nếu tư tưởng của ta bị dồn nén, thí dụ ham muốn một cái gì đó, nó sẽ 
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mất quân bình. Hãy tưởng tượng chúng ta có thể thay đổi cách sống 

bằng cách thay đổi sự suy nghĩ. Điều đó không có nghĩa là tư tưởng có 

thể một mình mang lại những thứ mà ta mong muốn. Nếu bạn suy nghĩ 

đúng thì bạn không nhọc lòng ham muốn một thứ gì. Chúng ta chẳng 

cần gì ngoài sự bình an của tâm hồn. Đó là đường dẫn tới tự do. Rất khó 

nghĩ theo cách này vì đời sống vật lý luôn luôn bị thử thách về mọi loại 

quyến rũ. Ham muốn là cái cớ chính cho chất sám, bệnh hoạn và huỷ 

hoại. 

Trong thế giới tinh thần ta không kiệt sức vì những khoái lạc tạm thời. 

Thân tinh thần không phải chiến đấu về bất cứ cái gì. Ta không nghiện, 

không lo như ở đời sống vật lý. 

 

12- Suy  nghĩ  trƣớc  khi  hành  động. 

Trong thế giới vật lý ta nghĩ trước rồi hành động sau. Trong thế giới 

tinh thần nghĩ và hành động xẩy ra cùng lúc. Động cơ tinh thần không 

phải là được một cái gì. Chúng ta không sợ nói sai như ở thế giới vật lý. 

 

13- Gloria. 

Gloria vừa mới mất. Tôi đang ngồi làm việc ở máy điện toán thì điện 

thoại reo. Thường thì tôi không trả lời điện thoại cho đến cuối ngày. Một 

cái gì đó làm tôi nhấc điện thoại lên. Đó là con của Gloria báo là thời 

gian cuối của Gloria đã gần kề. Bà muốn chào vĩnh biệt tôi. Bà yếu đến 

nỗi không cầm nổi điện thoại, con bà bà phải cầm cho bà. Tôi gặp bà ở 

Santa Fe vào năm 1987, bà rất nồng nhiệt, và độ lượng. Bà thấy không 

khoẻ  lâu rồi, và làm đủ mọi cách để mong khoẻ hơn. Hiển nhiên là bây 

giờ chẳng còn cách nào nữa. Con bà là một bác sĩ đã thử mọi cách mà 

ông biết để giúp mẹ, và bây giờ ông chỉ đành đặt vào tay Thượng đế. 

-Gloria đừng sợ, bà không ở một mình. 

-Tôi không sợ nhưng tôi chưa sẵn sàng, tôi không muốn ra đi hôm 

nay, tôi muốn đọc cuốn “Đời sống sau cái chết” của cô. 

-Bà đã biết những gì bà cần biết rồi và chúng ta đã nói chuyện nhiều 

lần về chuyện đó. Tôi sẽ xin Lông Trắng hộ vệ của tôi đến với bà. 

-Ông ta có chịu không ? 

-Dĩ nhiên. 

-Tôi phải nghĩ gì trong khi chờ đợi chuyển di ? 
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-Gloria, bà là người tốt nhất mà tôi gặp. Bà có một đời sống tốt. Bà 

chỉ nghĩ tới những tốt đẹp trong thế giới tinh thần, nghĩ tới những người 

đã quá vãng. Họ sẽ ở biên giới để đón bà. 

Con bà đã ở đầu dây, mẹ ông không còn sức để nói. Ông ta cám ơn 

tôi và nói mẹ ông có vẻ an bình. Tôi ngồi im lặng và gửi tư tưởng tới hộ 

vệ của tôi. Tôi xin ông tới cạnh Gloria và điều này rất an ủi bà. Tôi ngồi 

im khi nghe ông nói : 

-Tôi đang ở cạnh bà ta. 

Một cảm giác yên tĩnh bao phủ tôi. Gloria sẽ cảm thấy sự hiện diện 

của Lông Trắng và điều này sẽ giúp nhiều cho sự chuyển di của bà. 2 

ngày sau khi Gloria mất, một người bạn của tôi Smitty, một nhà chiêm 

tinh học, sống ở thung lũng Napa, trước khi tôi nói cho Smitty biết 

Gloria mất, cô nói : 

-Có một thổ dân mặc áo lông trắng hiện diện ở đây, có lẽ là hộ vệ của 

cô. Tôi đang tiếp một khách rất bịnh. Sự hiện diện của Lông Trắng có 

sức trị liệu đáng kể. 

Tôi giải thích cho Smitty là Lông Trắng đến thăm Gloria và đồng thời 

đến thăm cô. 

 

14- Ảo  giác. 

Sự khác biệt giữa giấc mộng và ảo giác là ta phải ngủ mới có mộng, 

còn ảo giác có thể đến với chúng ta trong khi ngủ hay thức. Ảo giác tốt 

với tôi trong nhiều cách. Màn ảnh tâm linh là nơi soi rọi, nó tới như tia 

chớp nhoáng hay lưu lại vài phút. Đó là hình ảnh của thế giới bên kia. 

Đôi khi là hình ảnh của thế giới bên này. Những ảo ảnh này là những 

hình tư tưởng gửi tới cho tôi. Hình tư tưởng có thể là lời nói, hình ảnh, 

âm thanh. Người nhận có thể bắt được như sóng vô tuyến. Vài ảo tưởng 

có thể nhìn bằng mắt. Mắt tâm tạo hình ảnh trong óc. Những hình ảnh 

này có thể gửi đi cho một người nào đó. 

 

15- Ai  gửi  và  ai  nhận  những  thông  điệp  này ? 

Người ở thế giới tinh thần không luôn luôn nhận những thông điệp 

này. Các thầy tôi và những người liên lạc với tôi đều có mục đích cả : họ 

muốn giáo hoá tha nhân qua tôi. Có 2 loại người có thể có khả năng gửi 

và nhận thông điệp : 
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1-là những người rất phát triển như Lông Trắng, “bà già”. 

2-những linh hồn ở gần trái đất. Có nhiều lý do để họ ở đây. Họ còn 

có người thân, bạn bè mà họ còn tức giận, đau đớn hay mất mát. Những 

tình cảm ấy lưu luyến khiến họ không nỡ ra đi. 

 

16- Luke. 

Một khách hàng của tôi là Luke, ông đến thăm tôi, trong trạng thái 

mất hết tinh thần. Ông mất vợ và không chịu được sự mất mát đó. Ông 

bị bệnh và mất quân bình vì tuyệt vọng. Ông đã đi khám bệnh và được 

nâng đỡ bởi hội mất người thân nhưng chẳng ăn thua gì. Một người bạn 

mách ông lại tôi. Ông vào văn phòng của tôi ngồi xuống và khóc lóc : 

-Tôi không biết phải sống thế nào khi không còn bà ấy ? 

Tôi đợi một phút rồi nói : 

-Luke, tôi biết ông cảm thấy trống rỗng và cô độc. Nhưng ông phải 

hiểu rằng vợ ông sẽ không vui nếu biết ông khổ sở. Bà ấy có thể đọc 

những hình tư tưởng của ông, nhưng không thể làm gì được cho ông. 

Ông không muốn giúp bà ta sao ? Tôi biết là không dễ để người mình 

thương ra đi. Làm ơn đừng hiểu lầm rằng tôi không biết ông khổ, tôi chỉ 

muốn giúp đỡ vợ ông được an bình.  

Luke nghe tôi và im khóc một lúc. 

-Có thật vợ tôi giận vì tôi khổ ? 

-Luke, hình tư tưởng rất mãnh liệt, vợ ông có thể đọc được ở thế giới 

tinh thần. Điều này chứng tỏ rằng bà ta có liên hệ với trái đất. Màng che 

giữa các thế giới rất mỏng và tư tưởng có thể xuyên qua. 

-Tôi không tin. 

Đó là điều bình thường, người ta chỉ tin những gì nhìn thấy. Sự đau 

đớn làm sự mù quáng này lớn hơn. Tôi nhìn Luke với cảm tình và 

thương hại. Một cơn gió lạnh thổi tới và tôi thấy sự hiện diện của một 

người từ thế giới bên kia. Tôi thấy một người đàn bà trạc 40 tuổi, tóc đỏ 

cầm một ngọn nến. Một tiếng nói vang lên : 

-Luke, đừng buồn, tôi sẽ thắp sáng cây nến cho tới khi chúng ta gặp 

lại nhau. Tôi rất bình an và ở đây đẹp không thể tưởng. Đừng buồn nữa, 

nó làm ông mất hạnh phúc. Tôi không vui thấy ông buồn. 
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Hình ảnh mờ dần. Tôi kể lại thông điệp cho Luke nghe, ông ta run rẩy. 

Ông ta thuật với tôi rằng họ thắp nến cho tới khi 2 người cùng ở nhà. Đó 

là một tập quán lãng mạn. Luke nhấn mạnh là không ai biết chuyện đó. 

-Luke, đó không phải là bằng chứng vợ ông vẫn sống tốt sao ? 

-Sao cô làm thế được ? 

-Đây là một ân sủng tâm linh, có thể nhận được thông điệp từ vợ ông. 

Đó là hình tư tưởng của ông đã mang bà ấy tới đây. Tôi chỉ truyền thông 

điệp. Rất giản dị, nhưng ít người chấp nhận. Tôi không làm gì cả, chính 

vợ ông muốn gửi thông điệp. Tôi không bao giờ cố gắng gọi người chết 

về. Tôi thấy việc đó không tốt. Ông rất may, nhiều người không nhận 

được thông điệp.  

Luke rời đi trong giận dữ, ông liên tiếp hỏi tôi sao biết việc đốt nến. 

Tôi không gặp Luke bao giờ và không  nhớ người bạn đã giới thiệu tôi 

với ông. Tôi đã tiếp khách 12 năm và không thể nhớ hết khách hàng. 

Luke muốn một lời giải thích vật lý cho một sự kiện tâm linh. Ông 

không thể nhận thông điệp với sự biết ơn. Tôi thương hại ông. Với tập 

quán kém suy nghĩ như thế đời ông sẽ gặp nhiều rắc rối. Tôi đã làm 

những gì tôi có thể, ít nhất là vợ ông có thể nghỉ ngơi an bình. Bà ta sẽ 

đốt nến cho đến khi 2 người gặp lại nhau. Lúc đó Luke sẽ có câu trả lời. 

 

17- Làm  sao  có  thể  thay  đổi  đời  bạn. 

Chúng ta có thể thay đổi cuộc đời bằng cách thay đổi sự suy nghĩ. 

Trong thế giới tinh thần chẳng có gì đáng kể ngoài tình thương. Thiên 

đường là một nơi mà sự tỉnh thức về tình thương được tạo nên bởi tư 

tưởng. Thế giới của chúng ta được tạo nên bởi tư tưởng của chúng ta. 

Hình tư tưởng của bạn sẽ tiếp tục còn sau khi thân xác bạn tan rã. Mặc 

dầu nghiệp chi phối vài trường hợp, nhưng ta có nhiều trường hợp có thể 

thay đổi khi ta đổi cách suy nghĩ. 

 

18- Vicki. 

Vicki là một khách hàng đã đến thăm tôi lần thứ 3. Lần viếng thăm 

trước cách nay một năm rưỡi. Trông cô khác hẳn, tôi không nhận ra. Cô 

gầy đi 20 pounds và cô chải đầu kiểu mới. Cô như một người khác. 

-Cô có nhớ lần trước tôi tới đây không ? 



73 

 

-Tôi nhớ là cô mất tinh thần, tiêu cực và tuyệt vọng, và cô nổi giận 

với tôi. 

-Cô bảo tôi là hãy ngừng than tiếc về mình. Tôi không có vấn đề gì và 

chuyện gì cũng có thể giải quyết được. 

-Nhưng hình như cô đã theo lời tôi. 

Vicki rời chỗ tôi ngày đó, cô cảm thấy tức giận, đè nén, và nghĩ rằng 

tôi không để ý gì đến những nhu cầu của cô. Tôi bảo cô phải đổi cách 

suy nghĩ để thay đổi thế giới của cô. Cô phải thức dậy mỗi ngày, cám ơn 

những gì cô đã có. Cô cố gắng thay đổi lối suy nghĩ tử tự thương thân 

cho tới hành động dần dần cô quay ngược lại khó trở thành dễ. Chẳng 

hạn ăn kiêng. Cô không ăn nhiều vì không tốt cho cơ thể. Giảm cân 

trông thấy. Mọi việc đều suông sẻ. Cô không dùng thời gian để mong 

những sự đặc biệt xẩy đến cho cô. Cô cố gắng là Vicki tốt nhất. 

Mỗi chúng ta sẽ có ảnh hưởng mạnh mẽ trên cuộc đời của chúng ta và 

những người chung quanh ta bằng những tư tưởng tốt lành. Những tập 

quán này sẽ chết khi chúng ta chết và giúp chúng ta chuyển di dễ dàng. 

Người nghĩ thế nào trong lòng, thì là người thế ấy. 

(Proverbs 23, verse 7) 

Chúng ta là tập hợp của tư tưởng quá khứ và hiện tại. Chúng ta không 

mang theo thân xác và ngân khoản trong ngân hàng, chúng ta chỉ mang 

theo nghiệp, là những hành động mà động cơ là tập quán của tư tưởng. 

Tính cách của chúng ta là tổng hợp của tư tưởng của chúng ta. Chúng ta 

tới thế giới tinh thần với tính cách ở trái đất. Có lần tôi hỏi Lawrence : 

-Chúng ta làm gì để sửa soạn tốt cho sự chuyển di. 

-Nghĩ đúng, sửa soạn cho cái chết như sửa soạn ngủ. Có rất ít khác 

biệt giữa 2 sự kiện này. Để có một giấc ngủ ngon con không thể tức giận 

hay có những tư tưởng tiêu cực. Không bao giờ ngủ khi con chưa tha thứ 

cho mình khi làm sai. Không bao giờ ngủ mà không cám ơn những nỗi 

vui của cuộc đời. Trước khi ngủ hãy quan sát và tập trung trên những cái 

đẹp. Hành động này chắc chắn con sẽ thức giấc tươi mát. Tư tưởng sẽ 

mãnh liệt trong giấc ngủ, càng mãnh liệt hơn khi thức. Nếu con ngủ bình 

an con sẽ chết trong an bình. 

 

 

CHƢƠNG   VII 
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Liều   thuốc   cho   sự   thƣơng   tiếc. 

 
Khi bạn Nicky qua đời, tôi khóc rất nhiều. Tôi sung sướng là bạn 

không đau khổ nữa, nhưng tôi nhớ bạn nhiều. Trong 6 tháng sau khi bạn 

mất, tôi còn cầm điện thoại định gọi bạn nhưng chợt nhớ ra rằng bạn đã 

qua đời rồi. Chúng tôi đều thương bạn và an ủi lẫn nhau về sự mất mát 

đó. Chúng tôi nói về bạn và bạn đối với chúng tôi như thế nào. Chúng 

tôi không đè nén tình cảm. Chúng tôi khóc và cười. Nicky đã để lại cho 

chúng tôi những kỷ niệm tuyệt diệu, nhiều cảm động và nhiều khôi hài. 

Thời gian sẽ giúp chúng tôi vơi đi nỗi khổ của sự mất mát. Thương tiếc 

là một phần không thể tránh được của đời. Thương tiếc luôn luôn là đau 

khổ và không có lý lẽ. Đôi khi chúng ta cảm thấy thời gian than khóc đã 

hết, rồi sự buồn khổ trở lại không báo trước. Sự buồn bã có thể do xem 

một phim hay nghe một bản nhạc quen thuộc. Nhiều tháng sau khi 

Nicky mất, bài hát mà anh ta thích được chơi trên đài phát thanh làm sự 

mất mát trở lại với tôi. Nicky đã đi tới một đời sống khá hơn, nhưng anh 

ta để lại một khoảng trống vắng nơi tôi. Em gái anh gửi cho tôi một cái 

lông chim bằng vàng, anh ta biết tôi có Lông Trắng hộ vệ. Tôi cầm vật 

này lên, đầy những rung động của Nicky và khóc. Thương tiếc là một vị 

thầy vĩ đại nhưng khó khăn. Đó là một trận chiến mà ta phải đánh thắng. 

Không thể thắng lợi bằng nói, khóc hay giúp đỡ nhau. Thương tiếc là 

một tiến trình đòi hỏi phải suy nghĩ về việc tạm thời của đời sống vật lý. 

Chúng ta không có bạn nào mà ta không nói lời vĩnh biệt. Những giọt lệ 

của tôi, không phải là cho Nicky mà là cho sự mất mát cá nhân của tôi, 

và những người yêu thương anh. Chúng ta phải cho phép chúng ta 

thương tiếc nếu không sự buồn rầu, tổn thương, giận dỗi sẽ khiến chúng 

ta mất tinh thần. Nếu chúng ta dồn nén chúng, chúng sẽ không đi. 

 

Hỡi thời gian ngươi phải gỡ bỏ nó, không phải ta 

Đó là một nút thắt khó mà ta cởi được. 

                                    Shakespire. 

Thường thì mọi người cần một thời gian để tiếc thương. Chúng ta 

phải kiên nhẫn với những người đang đau khổ. Chúng ta sẽ nói : 

-Tiếp tục cuộc sống đi chứ, thương tiếc đủ rồi. 
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Thái độ này có thể làm người đau khổ thấy tuyệt vọng và cô đơn hơn. 

Sự thương tiếc quá độ khó coi. Phần lớn chúng ta cảm thấy tuyệt 

vọng khi phải đối diện với một người bạn khóc lóc. Họ tránh bạn vì 

không biết phải làm sao. Nghe những người này kể lể cũng giúp ích 

được cho họ ít nhiều. Mọi người cần nói về nỗi đau của họ để giải toả nó. 

Chúng ta phải để thời gian để ở với bạn. Có thể là họ không có sức để 

đòi hỏi sự giúp đỡ của chúng ta. Chúng ta sẽ có cơ hội để giúp đỡ tha 

nhân. Vài bạn chỉ cần ta ngồi im lặng với họ, vài người khác cần khóc. 

Đừng sợ, tình thương của bạn sẽ được chào đón. Lòng tin vào đời sống 

sau khi chết sẽ là một tấm khiên cho sự thương tiếc. Biết rằng sự chết 

chỉ là sự đổi thay hình thể thì không thể giữ sự thương tiếc lâu được. 

Thiên phú của tôi cho tôi thấy thế giới bên kia, và những thông điệp của 

những người đã mất khiến tôi hiểu và không sợ chết. Hình bóng họ 

không bao giờ xa tôi. Họ rời cõi đời này để tới một chỗ tốt hơn. Tôi 

khóc và để họ đi. Chúng ta không thể giữ họ lại một cách vật lý nhưng 

chúng ta có thể nhớ họ bằng cách giúp đỡ kẻ khác. Tiếp tục sống đời ta 

không phải là phản bội họ. 

 

1- Miriam. 

Miriam mất chồng và trở lại làm việc sau một tuần lễ. Bạn bè đều bảo 

là quá sớm, và phê bình bà ta quên chồng quá nhanh. Miriam không bận 

lòng về những lời phê bình ấy. Bà đã nhận được thông điệp của Lou, 

chồng bà trong một giấc mộng. 

-Tôi thấy như thật, khi tôi tỉnh dậy, tôi có cảm tưởng như Lou đang ở 

cùng phòng với tôi. Tôi nằm mộng này khi Lou mất được 12 giờ. Anh ta 

bao phủ trong ánh sáng và có vẻ hạnh phúc. Anh bị ốm và rất mệt mỏi 

khi sắp chết, nhưng nay thì khoẻ mạnh. Anh ta hiện ra với tôi vì anh ta 

thấy tôi khóc. Anh ta bảo tôi đừng khóc vì sẽ gặp lại ở thế giới tinh thần. 

Anh bảo tôi phải sống tiếp và anh sẽ không vui nếu tôi buồn. 

Kinh nghiệm này cho thấy Mariam tiếp tục sống, không để ý tới lời 

phê bình. Lou hạnh phúc ở trong tim bà và bà cũng được an bình trong 

tâm. 

 

2- Đừng  sống  và  chết  với  lòng  thƣơng  tiếc. 
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Steve chết vì bệnh ung thư. Khi tôi thăm anh ở bệnh viện anh ta đang 

nổi điên, kêu gào là anh không làm được những gì anh muốn làm. 

-Tôi làm việc 12 giờ một ngày để kiếm tiền làm những việc mà tôi 

muốn làm khi có thì giờ. Con trai mời tôi đi chơi nhưng tôi từ chối vì sợ 

mất thì giờ. Tôi sợ mất một sự buôn bán cổ phiếu và mất tiền. Tôi bỏ bê 

gia đình vì tiền bạc và địa vị, Tôi có nhiều tiền nhưng không còn đời để 

tiêu.  

Ông ta tiếc đã sống như thế. 

 

3- Cindy. 

Cindy đến thăm tôi, mất hết tinh thần. Cha cô đã mất được một năm 

rồi và lòng đau của cô không bớt. Cô nức nở khi cô kể lại. Cha cô đã tái 

hôn sau khi ly dị mẹ cô. Mặc dầu đó là một cuộc ly dị thân ái nhưng 

không bao giờ tha thứ cho ông. Cha cô và mẹ ghẻ làm hết cách để tỏ 

rằng họ thương cô, nhưng Cindy vẫn tức giận và thù hận. Cô khắc nghiệt 

với cha cô và mẹ ghẻ. Khi ông phải nhập viện, đang hấp hối ông đòi gặp 

cô, nhưng cô vẫn từ chối. Bây giờ cô hối hận vì hành vi của mình. Cô đi 

chữa bệnh 3 lần một tuần, nhưng cảm giác tội lỗi vẫn còn. Cô bắt đầu 

uống rượu và bỏ bê công việc.  

Khi tôi nghe chuyện của Cindy, tôi nhấn mạnh cô phải tự tha thứ cho 

mình. Cha cô hiểu cô, hành vi của cô, nhưng khó chuyển lòng cô. Tôi đã 

sẵn lòng để từ bỏ, chợt tôi thấy Lông Trắng đứng cạnh Cindy. Bố Cindy 

đã tới để giúp đỡ. Màn ảnh tâm linh hiện ra, và tôi tả hình dạng bố Cindy 

cho cô nghe. Có một cái diều vàng trên đầu ông, ông muốn tôi bảo 

Cindy là ông thương cô và rất hạnh phúc với thú vui thả diều. Ông nhấn 

mạnh là ông sẽ rất an bình nếu cô không còn cảm thấy tội lỗi. Hình ảnh 

nhạt dần và Lông Trắng bỏ đi. Cindy bị sốc. Cánh diều vàng là cô tặng 

bố vào ngày sinh nhật của của ông, trước khi bố mẹ cô ly dị. Ngày cô và 

bố thả diều là những kỷ niệm đẹp nhất trong đời cô. Nó giúp cô tự tha 

thứ cho mình. Cindy trở lại một năm sau. Những ghét bỏ và mất tinh 

thần đã hết. Cô làm hoà với mẹ ghẻ, và thấy thích bà. Cindy thề là cô 

không chờ đợi để nói cô yêu họ. Cô vẫn cảm thấy buồn về những hành 

vi quá khứ nhưng cảm giác tội lỗi đã thay bằng sự hiểu biết. Nhiều 

người chỉ lo kiếm tiền, không có thì giờ cho tâm linh. Chúng ta sống vội 

vã và hỏi thời gian đã đi đâu ? Bao nhiêu lần ta nghe nói có người làm 
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việc tới chết. Tôi nhớ tới Steve, ông ta mất vì bệnh ung thư. Ông ta dành 

cả đời cho tiền và địa vị không có thời gian để hưởng thụ. Chúng ta phải 

làm việc để sống nhưng ta phải biết cân bằng. Có nhiều người nằm trên 

giường hấp hối nuối tiếc về sự chọn lựa của họ. Khi chúng ta nghỉ hè 

chúng ta có thời gian thoải mái hơn, chúng ta không bận tâm về những 

nhu cầu của cuộc sống. Khi chúng ta không lo lắng thì chúng ta sẽ được 

vui vẻ, hạnh phúc. 

 

4- Clare. 

Bạn Clare của tôi mất vì óc bị bệnh ung thư. Cô nói : 

-Tôi không tin mình để nhiều thời gian đến thế để ý đến những việc 

không đâu. Tôi cần mọi người công nhận vì tôi không đủ tự tin. Tôi lười 

biếng kiểm soát sức khoẻ vì không có thì giờ. Tôi nghĩ tiền và địa vị là 

tất cả. Nay đối diện với cái chết, tôi than khóc cho đời tôi. 

 

5- Diana. 

Diana tìm ra cô bị ung thư không thể giải phẫu được. Bác sĩ bảo cô 

chỉ còn sống được 6 tháng. Cô nhận tin này nghiêm trang và quyết định 

là thưởng thức cuộc đời những ngày còn lại, đi du lịc Âu Châu với em 

cô, và làm những việc cô chưa bao giờ làm. 

-Tôi không hưởng thụ gì cả, chỉ biết làm ngày đêm. Tôi không có thời 

gian để giải trí hay cho tâm linh. Bây giờ thì tôi nuối tiếc. Tiền và thành 

công là rất tốt, nhưng cuộc đời còn nhiều cái tốt hơn thế. Đừng đợi đến 

khi sắp chết rồi mới bắt đầu sống.  

Tim tôi tan nát khi cảm thấy nỗi đau của những người hấp hối. Những 

đau khổ này kết quả của những lựa chọn trong khi đang sống.  

Tôi nói chuyện với Lawrence sau khi Diana mất và ông nói : 

-Con người vì kiếm tiền nên ít có thì giờ để hưởng thụ. Người Athène 

ngày xưa sống giản dị, đối với người ngày nay là bần hàn. Họ để phần 

lớn thời gian để sống bên ngoài. Nhà chỉ để ăn và ngủ; họ không cần đồ 

đạc hay các vật trang trí. Họ thích uống rượu nhưng không ghiền. Họ 

sống dai và khoẻ mạnh, họ cần ít vật chất nhưng thích văn chương. 

Những tác phẩm kịch nghệ của Euripides, Aristophanes, Sophocles là 

những bằng chứng. Những vở kịch của họ giúp vui cho tất cả mọi người 

không lựa chọn cho một giới nào. Những cách sống như thế tích tụ kiến 
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thức. Người văn minh ngày nay dùng năng lực của mình để kiếm tiền và 

mua những thứ không cần thiết. Một đời bình dị sẽ sung sướng hơn. 

Tôi nhớ tới Diana và những lời của Lawrence. Đi dạo chơi ở vùng 

quê hay trò chuyện với bạn không tốn tiền. Không may là mọi người chỉ 

nhận thấy những điều này khi mình sắp chết. 

 

6- Lawrence  giúp  một  bà  mẹ. 

Một khách hàng của tôi mất một đứa con gái trong một tai nạn xe cộ. 

Cô con gái bị xe tông khi đương đi xe đạp. Hàng tá bạn đến nâng đỡ gia 

đình trong sự thương tiếc này. Mất con là một việc đau đớn xẩy ra trong 

đời người. Martha không thể khuyên giải được. Bà cần tình thương, sự 

nâng đỡ và thời gian. Vết thương này sâu và không phương pháp nào 

nhanh chóng có thể chữa khỏi. Martha đau khổ và cảm thấy sống sót tội 

lỗi. Bà không hiểu sao bà sống sót trong khi Beatrice, con bà là lại mất 

đi. Trong nỗi đau khổ bà mất hết sức sống. Bà thấy tuyệt vọng và sự đau 

đớn không hề giảm. Chồng bà rất lo lắng vì bà có ý định tự tử. Ông ta 

cũng đau đớn nhưng cố làm việc để nguôi ngoai. Martha không làm gì 

ngoài việc đi khám bệnh một lần trong tuần. Chồng bà cùng đi với bà, 

nhưng sự đau khổ của bà làm ông sợ. Trong khoảng thời gian đó tôi gặp 

Lawrence. Ông ta đứng bên ngoài một tiệm bán thiệp. Mải suy nghĩ, tôi 

không trông thấy ông. Rồi ông rặng hắng, khi tôi ngước lên thì thấy bộ 

mặt tươi cười của ông. Chúng tôi đi vài khúc đường thì ngừng lại một 

quán để ăn bữa trưa. Tôi gọi súp và salad và kể cho ông nghe về sự quan 

tâm của tôi với bà Martha. Ông chăm chú nghe và tôi nghĩ ông hiểu nỗi 

khổ của bà Martha. 

-Đây là một thử thách lớn cho bạn con, và có vẻ là một trường hợp 

khó thể cứu vãn. Con phải thường xuyên thăm bà ta; người ta không thể 

than khóc một mình, họ cần được bầy tỏ nỗi đau với người khác. Chỉ có 

thời gian và kiến thức mới giúp được bạn con. Bà ta tin vào sự bất diệt 

của linh hồn, nhưng khi va chạm vào thực tế thì lòng tin ấy bị lung lay. 

Triết lý có ích gì nếu ta không dựa vào đó khi thử nghiệm ? Tình yêu 

chân thật là không chiếm hữu. Con có thể tạo nên thân thể một đứa con, 

nhưng không thể tạo nên linh hồn cho nó. Đừng chiếm hữu đứa con. 

Con chỉ có thể nhìn ngắm con con trong một lúc, và rồi nó ở trong tay 

của nghiệp báo. Martha cũng như nhiều người khác không dễ dàng rời 
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bỏ người mình thương và tin tưởng mạnh mẽ vào một thế giới tinh thần 

vô ngã. Bạn con phải tìm đường giúp đỡ tha nhân. Đó là liều thuốc bổ 

cho sự than tiếc. Bà ta phải được giúp đỡ để giúp đỡ kẻ khác. Con phải 

giúp bà ta. Bậc thầy lớn đã chẳng nói : 

-Phước cho những kẻ than khóc vì họ sẽ được an ủi. 

Và ta muốn thêm : 

-Phước cho những kẻ phụng sự vì họ sẽ được phụng sự. Phụng sự là 

an ủi và sẽ được an ủi. 

Chúng tôi chia tay ngoài quán ăn, nhìn ông đi xa tôi nghĩ đến những 

lời ông nói. Tôi phải tìm cách cho Martha bắt đầu lại cuộc sống, bà ta 

như con gà chết, không thể tự làm được một mình. Tôi đi về nhà, và cố 

tìm ra biện pháp.  

Sara một cô gái trẻ trong xóm chào tôi. Tôi nhìn cô và hiểu ra rằng cô 

sẽ là chìa khoá giúp cho Martha. Cô mới 13 tuổi, mới mất mẹ 2 năm 

trước. Mọi người trong xóm biết cô và đều cảm thấy kinh hoàng cho sự 

mất mát của cô. Cha cô là một người dễ mến, ông cho cô mọi tình 

thương. Tôi kể với Sara về Martha. Cô nghe và hiểu biết hơn so với số 

tuổi của cô. Cô sẵn sàng gặp Martha theo sự sắp đặt của tôi. Rất khó là 

để Martha đến chỗ Sara. Tôi biết việc làm của tôi có thể bị trở ngại nếu 

Martha không thích cô gái không mẹ : Sara. Nhưng tôi nhớ tới lời của 

Lawrence : 

-Con phải giúp bạn con giúp đỡ tha nhân. 

Tôi bấm chuông và Martha để chúng tôi vào. Martha không biết tôi 

định làm gì. Chúng tôi bước vào nhà và tôi giới thiệu 2 người và kể với 

Martha về chuyện Sara mất mẹ. Martha không nói gì cả. Sara đến cầm 

tay Martha như là mẹ và Martha là con. Cô dẫn Martha đến ngồi ở ghế 

tràng kỷ. Cô vòng tay quanh Martha và nói cô rất tiếc khi nghe tin con 

của Martha mất. Martha vẫn không nói gì. Tôi sợ là tôi đã làm sai. Rồi 

bỗng nhiên Martha đặt tay lên đầu Sara và bắt đầu ve vuốt. Sara nép đầu 

vào người Martha và bắt đầu nức nở. Sara lập lại nhiều lần là mọi việc 

đều sẽ suông sẻ. Sau vài phút Martha hỏi Sara cảm thấy sao ? Sara nói 

về sự mất mẹ của mình với Martha. Mới đầu Sara giúp đỡ Martha, sau 

đó thì ngược lại. Sara và Martha trở thành bạn thân, họ đều mất người 

thân. Lawrence đã giúp Martha, bà ta giúp đỡ Sara, người cần đến bà. 
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7- Sự  thay  đổi. 

Sự chết làm thay đổi người quá cố và người ở lại. Sự thay đổi có thể 

làm khó cho chúng ta, nhưng cũng làm chúng ta mạnh mẽ hơn. Nó cho 

ta có cơ hội để tiến lên qua sự thay đổi. Cái chết xếp đặt lại chúng ta vào 

một thế giới bình an hơn. Chúng ta không chuẩn bị cho sự thay đổi. Vì 

thế khi sự thay đổi xẩy ra, chúng ta bị bất ngờ, nhưng chúng ta phải chấp 

nhận những sự thay đổi không thể tránh được, và coi đó là cơ hội cho 

chúng ta. 

 

8- Paul. 

Paul mất vợ sau 30 năm chung sống. Họ không hề rời nhau. Sau khi 

làm việc nặng nhọc một đời, ông về hưu đự định đi du lịch với vợ. Khi 

chương trình lập xong, bà bị bệnh và qua đời rất nhanh. Ông không biết 

làm sao thích ứng với sự thay đổi đột ngột này. Paul không bao giờ thích 

tìm bạn, ông không phải là người dang rộng vòng tay. Vợ ông cung cấp 

người bạn đồng hành. Ông không bao giờ nghĩ đến sự thay đổi. Bây giờ 

ông phải đương đầu với một bài trắc nghiệm khó. Ông làm mọi người 

ngạc nhiên. Anh ông tưởng ông sẽ chết với vợ. Ông đã bầy tỏ một khía 

cạnh khác của ông. Ông sống mỗi ngày với sự đam mê. Ông tham gia 

các hội đoàn, kết bạn mới. Ông lấy những lớp về nghệ thuật và hội hoạ, 

ông bắt đầu vẽ, một việc mà ông muốn làm. Ông bảo tôi là ông nhớ vợ 

mỗi ngày, nhưng ông nghĩ rằng họ sẽ gặp lại nhau. Bây giờ ông chỉ làm 

tốt và thích ứng với những thay đổi. 

 

9- Helen. 

Helen không bao giờ lấy lại sức khi chồng bà mất đã 12 năm rồi. Bà 

giữ quần áo của ông trong tủ và đồ cạo râu của ông trong buồng tắm. Dù 

bạn bè cố giúp bà sống tiếp nhưng bà vẫn sống trong quá khứ. Khóc 

nhiều trong một thời gian dài sẽ làm tinh thần mất quân bình. Bị dồn nén 

bởi người chồng chết, Helen sống như ma. Bà không bị ma nhát nhưng 

bởi những kỷ niệm của quá khứ. Bà bị cô lập hoàn toàn. Không thích 

ứng với những thay đổi đã làm bà mất đi hạnh phúc. Paul chấp nhận sự 

thay đổi khi vợ qua đời, nhưng Helen tự chôn mình. Đời bà là thí dụ một 

sự bất hạnh mà do chính bà tạo ra. Sự thay đổi luôn luôn dễ , nhưng nó 

cũng mở ra những cửa mới của cuộc đời. 
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10- Sự  qua  đời  của  một  bậc  thầy. 

Vào một sáng chủ nhật, mới 6 giờ sáng mà chuông điện thoại đã reo 

vang. Giọng nói của Lawrence làm tôi giật mình. Ông bảo tôi là ông sai 

tài xế đến đón tôi trong một giờ. Giọng ông nghiêm trang mà tôi chưa 

bao giờ nghe. Ông bảo tôi là Sir William đang hấp hối và ông ta muốn 

gặp tôi. 

-Lawrence, con sẽ sẵn sàng trong một giờ nữa. 

Mặt Sir William loé trước mắt tôi, khi tôi mặc áo. Tôi nhớ 5 năm 

trước tôi ngồi với ông, lắng nghe bài nhạc của ông. Có một loại thánh 

thiện về người đàn ông này. Tôi luôn luôn cảm thấy hạnh phúc khi có sự 

hiện diện của ông. Những gì ông dạy rất đơn giản. 

-Người ta đau khổ chỉ vì nghĩ sai. Tư tưởng phải tập trung, từ ái và 

hiểu biết. Siêu ngã trong mỗi chúng ta không được kiểm soát bởi sự ham 

muốn cá nhân. Thật là cao cả khi học quên mình. Cuộc đời một người vĩ 

đại nhất là phụng sự tha nhân. 

Tôi nhìn đồng hồ, một giờ đã qua. Tôi vội ra trước cửa và nhìn thấy 

cái xe đã đợi sẵn. Chúng tôi vội tới nhà. Lawrence đón chúng tôi ở cửa. 

Lần thứ nhất tôi thấy ông mệt mỏi. Ông yên lặng có vẻ đang trong trạng 

thái nửa thiền. Ông giải thích là Sir William đau bệnh máu do nghiệp 

quá khứ. Mặc đầu đây là kiếp cuối cùng của ông, nhưng tình trạng này 

không tránh được. Ông bảo tôi là ông ở với ông thầy 7 ngày rồi và ông 

biết giây phút cuối cùng sắp tới. 

-Thật không cần thiết cho ông ở thân vật lý nữa. Đã tới lúc bỏ xác rồi. 

Ta sẽ nhớ ông sống cùng ta trong thân vật lý, nhưng ta có thể liên lạc với 

ông sau khi ông có một thời gian nghỉ ngơi. Và hạnh phúc vì ông trở về 

nhà thật gần kề.  

Tôi chỉ cầu mong ông được thoải mái khi chuyển di. Tôi nhớ là 

Lawrence là một bác sĩ. Ông mệt mỏi vì săn sóc cho Sir William. Ông 

yêu thầy ông và phụng sự ông cho đến phút cuối. 2 người này cùng thiền 

định. Ông bảo tôi chờ một chút và ông vào hầu thầy. Tôi đứng ở cửa sổ 

của thư viện. Lần đầu tôi đến chỗ này đã cùng Lawrence leo núi. Trên 

đỉnh núi là những sinh vật và cảnh vật đẹp không thể tả được. Lawrence 

đã bảo tôi phải im lặng mà cảm nhận. 
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-Nếu nhìn gần con sẽ có thể nhìn thấy sức mạnh này. Con có thể cảm 

thấy nếu con im lặng. 

Tôi rời xa cửa sổ và im lặng. Tôi như được ôm trong vòng tay an bình. 

Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự do. Tôi mở mắt và thấy thư viện tràn đầy 

ánh sáng vàng. Lawrence vào phòng và đứng cạnh tôi một lúc. Tôi thở 

một hơi dài và nhìn vào mắt ông. Ông có vẻ im lặng và hạnh phúc. 

-Đã đến lúc nói lời vĩnh biệt. 

Ông dẫn tôi tới gặp thầy ông. Tôi vào phòng mà Sir William nghỉ. 

Ông thở khó khăn, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến tinh thần ông. 

-Ta đợi con để nói lời vĩnh biệt. Tuy chúng ta không gặp nhau nhiều 

trong đời này. Ta biết con trong tiền kiếp. 

Rồi ông bảo tôi những chuyện riêng mà ông thấy tôi cần biết. Ông 

nhấn mạnh rằng Lawrence sẽ có mặt khi tôi cần. Tôi không phải lo gì cả, 

chả có gì quan trong trên đời này. Tôi phải làm hết sức những gì đời đòi 

hỏi. Rồi ông bảo tôi ngồi xuống bên cạnh một lúc. Ông mệt mỏi khi tiếp 

tục nói chuyện. Lawrence vào phòng và 3 chúng tôi giữ im lặng. Những 

rung động trong phòng yên tĩnh và đẹp đẽ. Lúc đó, tôi không cảm thấy 

mình khóc. Sir William có vẻ hạnh phúc như sắp sửa đi du lịch. 

Lawrence có vẻ thành kính và tinh khiết khi nhìn thầy ông. Rồi tôi nghe 

tiếng đàn organ yếu ớt. Tôi biết đó là từ thế giới bên kia. Lawrence nhìn 

tôi và gật đầu. Sir William dường như ngủ. Lời của thầy Jesus : 

-Khi 2 hay nhiều người họp mặt nhân danh tôi, tôi sẽ ở trong họ. 

Đây là biến cố thiêng liêng mà tôi có thể nhìn và cảm thấy những vị 

khách từ thế giới tinh thần. Trong giây lát Sir William thở dài. Ông phá 

chấp và về nhà. Chết là tái sinh trong thế giới tinh thần. Sir William nghỉ 

ngơi và sẽ giúp chúng ta từ thế giới bên kia. Khi tôi nhìn thầy Lawrence, 

tôi bắt đầu khóc. Đây không phải là những giọt lệ buồn bã. Đó là những 

giọt nước mắt biết ơn tôi đã được biết con người vĩ đại này về đời sống 

của ông và cái chết. 

  

 

 

 
 


