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Linh
hÓn ho·c nguyên th§n cça mÙt ng°Ýi s½ rÝi khÏi
thân thÃ khi sinh mÇnh k¿t thúc, và s½ mÙt l§n nïa
xu¥t hiÇn ß mÙt sinh mÇnh khác, quá trình này gÍi là
luân hÓi. HiÇn nay ngày càng có nhiÁu b±ng chéng khoa
hÍc cho th¥y ¡i não cça con ng°Ýi chÉ làÂ mÙt
công cå xí lý t° duy mà không ph£i là nguÓn gÑc sinh
ra ý théc. G§n ây, Bác s) Sam Parnia thuÙc tr°Ýng ¡i
hÍc Southampton ß Anh trong mÙt k¿t qu£ nghiên céu ã
chéng minh §y ç lu-n iÃm này.

Â

Dick Sutphen là mÙt nhà tâm lý hÍc nÕi ti¿ng.
Ông ã ti¿n hành quan sát và nghiên céu kù càng Ñi
vÛi nhïng ng°Ýi có trí nhÛ vÁ luân hÓi, và ghi l¡i
k¿t qu£ trong cuÑn sách Tình yêu tiÁn Ënh
(Predestined Love) và LiÇu pháp nhÛ l¡i ki¿p tr°Ûc
(Past-life Therapy in Action).
NghiÇp lñc là nguyên nhân sinh ra luân hÓi, và
m×i mÙt l§n luân hÓi cing Áu là vì cân b±ng éc
và nghiÇp lñc.

éc (virtue) là làm viÇc tÑt mà có
°ãc, sinh mÇnh ß trong luân hÓi s½ °ãc ban th°ßng.
Ch³ng h¡n: kho» m¡nh, sñ nghiÇp thành công, tình yêu
mù mãn, gia ình hoà thu-n, v.v. M·c dù nhïng iÁu ó
là °ãc ban th°ßng trong luân hÓi, nh°ng sinh mÇnh cing
c§n ph£i hÍc t-p. Ví då, ph£i chng b¡n dùng c¡ hÙi
cça b¡n Ã giúp á ng°Ýi khác, b¡n Ñi ãi vÛi
tiÁn tài cça b£n thân nh° th¿ nào. Thái Ù cça b¡n
Ñi vÛi danh và lãi trong c° xí vÛi ng°Ýi khác s½
quy¿t Ënh b¡n có thÃ ti¿p tåc h°ßng thå nhïng
iÁu b¡n ang sß hïu hay không, cùng vÛi v-n mÇnh
trong l§n chuyÃn th¿ ti¿p theo cça b¡n.

NghiÇp lñc (karma) là lúc b¡n làm viÇc
không tÑt mà nh-n °ãc, và cách hoàn tr£ nghiÇp
nhanh nh¥t là cho b¡n trñc ti¿p tr£i nghiÇm h-u qu£
do viÇc x¥u b¡n ã làm. Nói ví då, ki¿p này b¡n
cùng khÑn lao ao, h¡n phân nía là vì ki¿p tr°Ûc b¡n
ã l¡m dång tiÁn cça Ã làm viÇc ác. Nh°ng Óng
thÝi cing kh£o nghiÇm b¡n, xem b¡n khi ß trong hoàn
c£nh cuÙc sÑng bi th£m ¿n n×i khi¿n b¡n muÑn tñ
tí, xem b¡n có thái Ù Ñi ãi úng ¯n hay không.
N¿u b¡n dùng mÙt lo¡i tâm tính bình t)nh mà Ñi m·t
vÛi nhïng iÁu b¥t công trong cuÙc sÑng, nhïng ho¡n
n¡n ã °ãc s¯p ·t sµn trong v-n mÇnh cça b¡n,
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thì nghiÇp lñc cça b¡n cing theo ó mà hoàn tr£.
Trong lúc chuyÃn th¿ h¿t l§n này ¿n l§n
khác, sinh mÇnh không ngëng hoàn thiÇn mình. N¿u nh° mÙt
sinh mÇnh trong quá trình này không ngëng hoàn tr£ nghiÇp
và tích éc, sinh mÇnh ó s½ trß nên càng ngày càng
thành thåc, ngày càng thu§n khi¿t tÑt ¹p. Khi sinh
mÇnh có thÃ Óng hoá vÛi ·c tính cça vi trå, thì
s½ có thÃ thng lên.
Theo Dick Sutphen, nghiÇp lñc °ãc chia thành
nm lo¡i:
1. NghiÇp cân b±ng (Balancing karma)
ây là hình théc ¡n gi£n nh¥t, là mÙt
lo¡i quan hÇ nhân qu£ céng nh¯c.
Có mÙt ng°Ýi t¡i Ýi tr°Ûc ã Ñi xí
tàn nh«n vÛi ng°Ýi khác, anh ta c§n hÍc giá trË trong
mÑi quan hÇ giïa ng°Ýi vÛi ng°Ýi. Þ ki¿p này, anh
ta s½ r¥t cô Ùc, anh ta cing r¥t khó tìm °ãc tình
b¡n vui v». Ho·c ví nh°, có mÙt ng°Ýi ß Ýi này
luôn không °ãc thng chéc, là vì anh ta ß Ýi tr°Ûc
ã phá hÏng c¡ hÙi thng chéc cça ng°Ýi khác. MÙt
phå nï m¯c bÇnh au nía §u vô cùng nghiêm trÍng,
là vì cô ta ß ki¿p tr°Ûc xu¥t phát të ghen tuông ã
dùng hung khí ánh vào §u ng°Ýi yêu cho ¿n ch¿t.
Có mÙt ng°Ýi sinh ra m¯t ã mù, là vì ß Ýi tr°Ûc
anh ta làm lính La Mã ã làm mù m¯t cça mÙt ng°Ýi tù
nhân C¡ Ñc giáo.
2. NghiÇp lñc tñ thân (Physical karma)
NghiÇp lñc tñ thân là k¿t qu£ cça viÇc
l¡m dång thân thÃ ß Ýi tr°Ûc, và hoàn tr£ nghiÇp
lñc ph§n nhiÁu s½ biÃu hiÇn trên bÙ ph-n t°¡ng
éng. NghiÇp lñc tñ thân h¡n phân nía là vì chuyÃn
th¿ quá nhanh, khi¿n sinh mÇnh trong quá trình chuyÃn sinh
có mang v¿t th°¡ng. MÙt éa tr» sinh ra ã m¯c bÇnh
phÕi, là vì nó ß Ýi tr°Ûc ã tëng có tiÁn sí
ch¿t do ung th° phÕi vì hút thuÑc. Còn có mÙt ng°Ýi,
trên thân thÃ xu¥t hiÇn bÛt làm m¥t nhan s¯c, là vì
v¿t bÏng nghiêm trÍng trong Ýi tr°Ûc di l°u l¡i.
3. NghiÇp lñc gi£ sã hãi (False-fear karma)
NghiÇp lñc gi£ sã hãi ¿n të viÇc bË
th°¡ng trong sinh ho¡t ß ki¿p tr°Ûc, nh°ng không có
quan hÇ nhiÁu vÛi ki¿p này.
Ví då nh°, có mÙt ng°Ýi nghiÇn làm viÇc
hÓi éc l¡i tiÁn ki¿p mình tëng sÑng trong thÝi kinh
t¿ khçng ho£ng không cách nào nuôi sÑng gia ình, anh
ta ã tñ tay chôn éa con ch¿t vì ói. K¿t qu£ là ß
Ýi này, anh ta vô ý théc mà tránh cho viÇc ó không
°ãc l·p l¡i. Vì v-y, lo¡i Ùng lñc nÙi t¡i này
khi¿n anh ta làm viÇc ngày êm không nghÉ ng¡i, Ã b£o
£m cuÙc sÑng gia ình không g·p trß ng¡i.
NghiÇp lñc gi£ sã hãi cùng nghiÇp lñc gi£
tÙi nói ß bên d°Ûi là dÅ dàng thông qua trË liÇu
ki¿p tr°Ûc (past-life therapy) mà gi£i quy¿t. Bßi vì mÙt
bÇnh nhân mÙt khi hiÃu °ãc nguyên nhân cça lo¡i c£m
giác sã hãi và tÙi l×i này, hÍ s½ không quá méc cÑ
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giï c£m giác sã hãi và tÙi l×i khó hiÃu này.
4. NghiÇp lñc gi£ tÙi (False-guilty karma)
C£m giác gi£ tÙi là do v¿t th°¡ng ho·c g·p
sñ cÑ trong sinh ho¡t ß Ýi tr°Ûc, nh°ng anh ta ho·c
cô ta không th-t sñ có l×i trong viÇc ó.
Có mÙt ng°Ýi bË bÇnh b¡i liÇt tr» em mà
tê liÇt hai chi d°Ûi. Anh ta nhÛ l¡i, là vì Ýi tr°Ûc
lúc anh ta lái xe, ã tông mÙt éa bé bË th°¡ng ¿n
n×i có t-t cà nh¯c. Dù ó cing không ph£i l×i cça
anh ta, anh ta v«n hay oán trách chính mình. °¡ng nhiên,
anh ta trong khi tñ trách mà tiêu nghiÇp, do ó ¡t °ãc
gi£i thoát b£n thân.
5. NghiÇp do ph¥n ¥u b£n thân (Developed
ability and awareness karma)
Tài nng và tri théc ph£i tr£i qua Ýi Ýi
ki¿p ki¿p tích luù mÛi có thÃ ¡t °ãc.
Ch³ng h¡n nh°, có mÙt ng°Ýi Ñi vÛi âm
nh¡c c£m th¥y r¥t héng thú, h¡ quy¿t tâm bÏ công
séc vào âm nh¡c Ã có thành tñu. Anh ta ß trong sáu
l§n luân hÓi ã mÙt mñc bÓi d°áng nng lñc âm
nh¡c cça mình, m×i Ýi Áu có mÙt chút ti¿n bÙ.
CuÑi cùng, ß Ýi này, anh ta trß thành mÙt nghÇ s)
nÕi danh. Còn có mÙt ng°Ýi phå nï, ß ki¿p này cô
¥y có 30 nm cuÙc sÑng hôn nhân h¡nh phúc khi¿n ng°Ýi
khác hâm mÙ, ây là bßi vì cô ¥y qua nhiÁu l§n
chuyÃn th¿ luôn mÙt mñc chú trÍng tng thêm nh-n théc
giá trË trong các mÑi quan hÇ.
Nhïng ng°Ýi này thành công và h¡nh phúc là
thông qua sñ v¥t v£ h¿t Ýi này sang Ýi khác mà có
°ãc, hÍ trong lúc cÑ g¯ng và v¥t v£ mà °ãc
tiêu nghiÇp và tích éc, do ó Õi l¥y sñ thành
công và h¡nh phúc ß Ýi này. (Chú thích cça dËch
gi£: Ñi vÛi sinh mÇnh khác mà nói, viÇc Ñi xí
vÛi thành công và c¡ hÙi hÍc t-p cça ng°Ýi khác,
không ghen ghét thành công và h¡nh phúc cça ng°Ýi khác
là mÙt thái Ù chính xác).
Th°a quý Ùc gi£, khi Íc ¿n ây, các
b¡n có l½ ã hiÃu vì sao mÙt sinh mÇnh nh¥t Ënh
ph£i có nghiÇp lñc. Nhân vô th-p toàn mà! Con ng°Ýi
có khuynh h°Ûng ph¡m sai l§m. Cho dù b¡n không muÑn
hoàn tr£ nghiÇp lñc cça mình, phép t¯c luân hÓi s½
c°áng béc b¡n hoàn tr£. Sinh mÇnh luân hÓi là hình
théc tÓn t¡i c¡ b£n cça sinh mÇnh, cing là biÃu hiÇn
të bi cça vi trå Ñi vÛi mÙt sinh mÇnh. Sñ të bi
này thÃ hiÇn ß ch×, c¥p cho sinh mÇnh mÙt l§n c¡
hÙi Ã sinh mÇnh ó có thÃ sía sai, hÍc t-p, bÕ
sung và hoàn thiÇn chính mình. Có l½ b¡n s½ hÏi, vì
sao không trñc ti¿p nói cho sinh mÇnh bi¿t? T¥t c£ mÍi
pháp t¯c tñ nhiên Áu không thÃ cho bi¿t trñc ti¿p
°ãc, con ng°Ýi c§n ph£i thông qua hÍc t-p và tr£i
nghiÇm mÛi có thÃ hiÃu °ãc. VÁ iÃm này, mÍi
ng°Ýi Áu có cùng nh-n théc. Nhân lo¡i ch³ng ph£i
thông qua m¥y nghìn nm hÍc t-p tñ nhiên và tÕng k¿t
kinh nghiÇm mÛi có thÃ phát triÃn hay sao?
Th-t ra, n¿u mÙt sinh mÇnh là l°¡ng thiÇn,
ß kh¯p n¡i trên sinh mÇnh này cing có thÃ c£m nh-n
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°ãc hình théc tÓn t¡i c¡ b£n cça mÙt sinh mÇnh
là chân th-t, thiÇn l°¡ng, và dung nh«n. ó là bßi
vì, giïa các sñ v-t có cùng ·c tính Chân-ThiÇn-Nh«n
là không có gián cách.
Ph°¡ng théc lo¡i bÏ nghiÇp và gia tng éc
tÑt nh¥t là Óng hoá vÛi ·c tính Chân-ThiÇn-Nh«n
cça vi trå, téc là thông qua tu luyÇnÂ Pháp
Luân ¡i Pháp. Ã
hiÃu rõ h¡n mÑi quan hÇ vÁ chuyÃn hoá giïa éc và
nghiÇp, xin mÝi các b¡n Íc cuÑn ChuyÃn
Pháp Luân.
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