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MỤC LỤC NỘI DUNG

• Tham thiền dẫn nhập

• Quan niệm về Cái Chết

• Vòng luân hồi của con người

• Diễn trình sự chết của con người

• Ý nghĩa của sự Chết

• Những việc có thể làm để cho người sắp chết ra đi nhẹ nhàng

• Chuẩn bị cho cái chết tốt đẹp

• Phần kết



THAM THIỀN DẪN NHẬP
Chỉnh hợp

• Thư giãn thể xác. Điều hòa tình cảm.

• Giữ thể trí yên lặng và tập trung; hướng trí bạn vào bên trong và hướng thượng đến nguồn tâm thức cao siêu gọi là “linh
hồn”.

• Chỉnh hợp với linh hồn của bạn; rồi hình dung ánh sáng và tình thương của linh hồn tuôn xuống vào thể xác, thể tình cảm, và
thể trí của bạn. (đọc thánh ngữ) OM.

Tham thiền

Cầu mong thực tính thấm nhuần mọi tư tưởng của chúng con, và chân lý làm chủ cuộc đời chúng con. Hỡi Đấng Chí Tôn, xin đưa
chúng con 

Từ bóng tối đến Ánh Sáng,

Từ cõi giả đến Cõi Chân, 

Từ sự chết đến Sự Bất Tử. OM

Khoảng lặng

Phóng rải

• Phóng rải năng lượng ánh sáng và tình thương tới những người bạn biết và tới toàn thể nhân loại. OM



CHỦ ĐỀ VỀ CÁI CHẾT CẦN ĐƯỢC NGHIÊN CỨU CẨN THẬN
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QUAN NIỆM VỀ CÁI CHẾT

Những quan niệm sai lầm (1): Chết là hết. Tôi chỉ tin những gì tôi thấy.



QUAN NIỆM VỀ CÁI CHẾT

Những quan niệm sai lầm (2): Sợ chết do đồng hoá với hình hài

Từ "Đi tìm linh đơn” để 
trường sinh bất lão 

------>
máy móc và thuốc Tây y hiện đại 

kéo dài “sự sống”.



QUAN NIỆM VỀ CÁI CHẾT

• Ở đây có một hiện tượng lạ lùng trong giới nhân loại 
được gọi một cách sai lầm là sự kéo dài sự sống; 
đúng ra nó phải được gọi là sự kéo dài đời sống của 
hình hài.

• Y học ngày nay đang làm mọi cách để duy trì sự sống 
trong hình hài bệnh tật và không còn thích hợp, 
những hình thể này nếu để cho tự nhiên thì đã bị đào 
thải từ lâu. [Chân sư DK]

Những quan niệm sai lầm (2): Sợ chết do đồng hoá với hình hài



QUAN NIỆM VỀ CÁI CHẾT

Những quan niệm sai lầm (2): Sợ chết do đồng hoá với hình hài

Việc kéo dài sự sống của xác thân khi nó đã đến chu kỳ ngưng nghĩ và không còn hữu ích 

nữa.

Về việc kéo dài tuổi thọ trong thế kỷ qua nhờ thành tựu của khoa học, tôi xin nêu ra 

rằng đó chỉ là các phản ảnh sai lệch và sự nhái lại buồn cười của các kỹ thuật thật sự và 

khả năng của linh hồn. Các hoạt động khoa học trước đây dù có động cơ đúng đắn cũng 

chỉ là biểu tượng trên cõi giới hồng trần của các hoạt động sắp đến trong tương lai của 

linh hồn.

Cuối cùng thì các linh hồn phụng sự một cách hữu thức và sử dụng cơ thể như là một 

công cụ phụng sự Thiên Cơ có thể rút ngắn hoặc kéo dài tuổi thọ tùy theo ý muốn của 

mình.



QUAN NIỆM VỀ CÁI CHẾT

Những quan niệm sai lầm (2): Sợ chết do đồng hoá với hình hài

…Ngày nay, các sự sống thường được tiếp tục duy trì trong hình hài — trong tuổi già lẫn lúc ấu 
thơ — mà lẽ ra nó đã được giải thoát.

Chúng không đáp ứng được mục tiêu hữu ích nào cả, mà còn tạo ra nhiều đau khổ cho các hình 
hài mà thiên nhiên (nếu để mặc cho chính nó) sẽ không sử dụng nữa và để cho tàn lụi. Hãy chú ý 
lời này.

Do quá nhấn mạnh vào giá trị của sự sống sắc tướng và do nỗi lo sợ khắp nơi về cái chết, sự 
chuyển tiếp lớn lao mà tất cả chúng ta phải đối diện, và do sự không chắc chắn của chúng ta về 
sự thật của việc bất tử,

cũng như sự bám víu quá chặt của chúng ta với hình hài, chúng ta đã chận lại tiến trình tự 
nhiên, níu kéo lại sự sống đang phấn đấu để giải thoát, trói nó lại vào các thể hoàn toàn không 
thích hợp với mục đích của linh hồn. [EH]



QUAN NIỆM VỀ CÁI CHẾT

Sinh – lão – bệnh – tử vốn là quy luật của tự nhiên

Những quan niệm sai lầm (2): Sợ chết do đồng hoá với hình hài
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Hoạt động từ trần là nghi thức phổ quát vĩ đại vốn chi 
phối toàn bộ sự sống hành tinh chúng ta, 
nhưng chỉ trong gia đình nhân loại, và một cách yếu
ớt, rất yếu, trong giới động vật là thấy có phản ứng
đối với nỗi sợ xảy ra. EH p424

- NỖI SỢ KHÔNG CÒN SỐNG KHÔNG CHỈ THẤY Ở GIỚI NHÂN LOẠI.

Bất chấp tiến bộ đã đạt được, cái nhìn u ám và bi quan
của loài người về cái chết vẫn cần được thay đổi thành
một thái độ lành mạnh và toàn diện hơn, nỗi sợ hãi là
trở ngại cơ bản.
Tâm thức nhân loại đã đồng hóa với thể vật lý đến mức
cái chết của thể vật lý tương đương với sự tan rã hay 
không tồn tại của cái "Bản thể".



QUAN NIỆM VỀ CÁI CHẾT

Những quan niệm sai lầm (2): Sợ chết do đồng hoá với hình hài

• Nếu chúng ta có thể nhận thức được thì chết là một trong những 
hoạt động mà chúng ta thường thực hiện nhất.

• Chúng ta đã chết biết bao lần và sẽ còn tiếp tục chết trong tương lai.

• Chết là một trạng thái của tâm thức. 

• Phút trước chúng ta ý thức nơi cõi trần và phút sau chúng ta rút về 
một cảnh giới khác rồi tích cực sinh hoạt ở đó.

• Khi nào mà tâm thức chúng ta còn đồng hoá với phương diện hình 
hài thì cái chết vẫn là nỗi ghê sợ đối với chúng ta. [EH]
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QUAN NIỆM VỀ CÁI CHẾT

Những quan niệm sai lầm (3): Con người cô đơn sau khi chết



QUAN NIỆM VỀ CÁI CHẾT

Những quan niệm sai lầm (4): Hoả ngục, địa ngục.

Nỗi sợ hãi về địa ngục, sự áp đặt các hình phạt, 
thường xuất phát từ tương ứng với những lỗi
lầm của một đời người, nỗi kinh hoàng do một
vị Chúa giận dữ áp đặt.

Giáo lí liên quan tới địa ngục này là tàn dư của
một bước ngoặt tai hại vốn được đưa ra do 
cách tư duy của Giáo Hội Thiên Chúa trong thời
Trung Cổ, và do giáo huấn sai lầm trong kinh
Cựu Ước liên quan đến Jehovah, Thượng Đế bộ
tộc của dân tộc Do Thái. EH p393



QUAN NIỆM VỀ CÁI CHẾT

• "Không có địa ngục và không có chuộc tội thay.

• Chỉ có một nguyên tắc tuyệt vời của tình thương
biểu lộ trên toàn bộ vũ trụ.”

• Sự hiện diện của Đức Christ chỉ cho nhân loại sự
thực về linh hồn và rằng chúng ta được cứu rỗi bởi
sự sống của linh hồn đó

• và địa ngục duy nhất chính là bản thân trái đất
nơi chúng ta có thể học cách cứu rỗi chính mình

• bằng nguyên tắc của tình thương và ánh sáng
được thúc đẩy bởi tấm gương của Đức Christ và sự
thôi thúc bên trong của chính linh hồn chúng ta"



ANALOGY -
SỰ TƯƠNG
ĐỒNG
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Rất giống như một người diễn viên khi
đóng vai, mượn bộ y phục, nhưng rồi vui
vẻ trả nó lại phòng Hóa Trang vào cuối vở
kịch. Rồi quay trở lại cuộc sống bình
thường của mình.

QUAN NIỆM VỀ CÁI CHẾT THẾ NÀO CHO ĐÚNG



CÁI CHẾT CỦA THỦ TƯỚNG SHINZO ABE

• BÀI THƠ VÔ NGÃ - TRÊN BÀN CỦA CỐ TT SHINZO 
ABE

• THƠ TỪ THẾ CÚ JISEI CỦA FUKACU

• Bản tiếng Anh:

“Empty cicada shell:

As we come

We go back naked”

Dịch thô sang tiếng Việt:

“Ngắm xác ve

Thấy rỗng không:

Ta đến, đi

Về trần trụi”



- CÁI CHẾT VÀ BỆNH TẬT NHƯ NHỮNG NHÂN TỐ GIẢI PHÓNG

• Tuy nhiên, chúng ta có thể mong muốn (và
thường thì) bệnh tật được phép làm công
việc của nó, và cái chết mở cánh cửa để
linh hồn thoát khỏi sự giam cầm.

• Bệnh tật và cái chết phải được nhận thức
như là những nhân tố giải phóng khi chúng
đến, như là kết quả đúng thời điểm bởi
quyết định của linh hồn. EH p111
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THUYẾT LUÂN HỒI: GIẢI PHÁP CHÍNH CHO CÁC VẤN ĐỀ VỀ SỰ BẤT
TỬ VÀ SỰ TỒN TẠI CỦA LINH HỒN CON NGƯỜI



CHẾT NHƯ LÀ VIỆC LINH HỒN QUAY SỰ CHÚ Ý RA KHỎI HÌNH HÀI
SẮC TƯỚNG
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• Thể xác là một tập hợp các nguyên tử, tạo thành các cơ quan và cuối cùng thành một cơ
thể cố kết...

• Cơ thể này được giữ lại với nhau bởi ý chí của linh hồn. 
• Sự thu rút của ý chí đó về lại cõi riêng của nó hay... "hãy để con mắt của linh hồn quay 

sang hướng khác" và, trong chu kỳ hiện tại, bệnh tật và cái chết sẽ tất yếu xảy ra. EH111



VÒNG LUÂN HỒI CỦA CON NGƯỜI

Định Luật Chu Kỳ

Nguồn Minhtrietmoi.org



VÒNG LUÂN HỒI CỦA CON 
NGƯỜI

18 cõi phụ của cõi bên dưới của 7 Cảnh giới của 
Thái Dương Hệ

Cõi hiện tồn của phàm ngã, nơi diễn ra luân hồi của 
con người

Nguồn Minhtrietmoi.org



VÒNG 
LUÂN 
HỒI CỦA 
CON 
NGƯỜI



DIỄN TRÌNH SỰ CHẾT CỦA CON NGƯỜI

Hai sợ chỉ tâm thức 
và sự sống:

• Sợi chỉ tâm thức 
xuất phát từ linh 
hồn và trụ trong 
đầu

• Sợi chỉ sự sống xuất 
phát từ Chân thần, 
qua Linh hồn đến 
phàm ngã và trụ 
trong tim

Nguồn Minhtrietmoi.org



- CÁI CHẾT VÀ GIẤC NGỦ
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Quá trình ngủ hàng ngày và quá trình chết là giống nhau

Nhưng người ta lại quên rằng mỗi tối trong lúc ngủ chúng ta chết ở cõi trần và sống động 
linh hoạt ở chỗ khác. Ta quên rằng mình đã từng bỏ thể xác một cách dễ dàng; bởi vì con 
người chưa thể làm tâm thức não bộ nhớ lại việc rút lui ấy, về khoảng thời gian linh động 
sinh hoạt ở bên kia, nên họ không liên hệ được cái chết với giấc ngủ.

Cái chết chỉ là sự ngơi nghỉ dài hơn, ngưng hoạt động ở cõi trần lâu hơn, chúng ta chỉ 
đã “xuất dương” trong một thời gian lâu hơn. 
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- Trong lúc ngủ

Sự khác biệt giữa ngủ và chết

chỉ có sự khác biệt là trong giấc ngủ sợi chỉ từ điện hay là 
dòng năng lượng dọc theo đó những dòng sinh lực chảy còn 
nguyên vẹn và tạo thành đường rút lui trở lại thể xác.



- VÀO LÚC CHẾT
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DIỄN TRÌNH SỰ CHẾT CỦA CON NGƯỜI

Trường hợp khác: Những người 
sống thực vật

• Y khoa ngày nay đang nỗ lực để giữ lại sự sống trong các hình 
hài bệnh hoạn và không còn thích hợp nữa, những hình hài 
mà nếu để mặc cho Thiên Nhiên thì sẽ sớm bị vứt bỏ. 

• Như thế, các hình hài chỉ giam hãm sự sống và buộc tinh hoa 
sự sống hết lần này đến lần khác quay trở lại vào lớp vỏ lúc 
giải thoát. 

• Và Ngài nói, điều này thường xảy ra không phải do ý nguyện 
của người chết, mà do những người xung quanh. 



DIỄN TRÌNH SỰ CHẾT
Ba đường thoát của tâm thức 
vào lúc chết

1. Đối với những đệ tử, điểm đạo đồ và loại 
người trí tuệ

2. Đối với những người chí nguyện, thiện 
chí, tốt bụng, những người nam và nữ 
lương thiện là công dân tốt, người bạn 
thông minh và người làm từ thiện 

3. Đối với những kém phát triển còn phân 
cực trong thể cảm dục, 
trẻ con, loài thú

[Trị liệu Huyền môn – tr.473] 



DIỄN TRÌNH SỰ CHẾT CỦA CON NGƯỜI

Tâm thức rút về qua các cõi giới:



DIỄN TRÌNH SỰ CHẾT CỦA CON NGƯỜI

Tâm thức rút về qua các cõi giới: cõi trần → cõi dĩ thái

Vào lúc được gọi là chết, thể dĩ thái bị cách ly với nhục thân do bởi tâm thức thoát ra, sợi dây từ điện (magnetic 
tie) hiện hữu giữa hai thể trong lúc còn sống ở cõi trần bị cắt đứt, và tâm thức vẫn còn bị bao trong lớp vỏ dĩ thái 
này đến vài giờ. 

Đôi khi, trong trạng thái đó, nó hiện ra với những ai mà nó có mối liên hệ chặt chẽ dưới hình một đám mây, có ý
thức rất lờ mờ và câm lặng − là hồn ma (the wraith). Sau khi thực thể hữu thức đã rời bỏ nó rồi, thể dĩ thái cũng 
có thể được nhìn thấy lơ lửng trên nấm mồ nơi mà nhục thể được chôn, từ từ tan rã theo thời gian trôi qua. 

Các cảm giác không dễ chịu mà nhiều người trải qua trong nghĩa địa phần lớn là do sự hiện diện của các thây ma 
dĩ thái đang tan rã này. [MTTL – Annie Beasant]



DIỄN TRÌNH SỰ CHẾT CỦA CON NGƯỜI

Tâm thức rút về qua các cõi giới: cõi trần → cõi dĩ thái

Vị chúa tể của xác thân từ từ rút ra, được bọc trong thể dĩ thái màu tím xám, và đắm chìm trong cơn đại định 
của lần hồi quang phản chiếu về kiếp sống đã qua của mình mà trong giờ phút lâm chung đang trôi qua trước 
mắt y, với đầy đủ mọi chi tiết. 

Trang nghiêm thay cái thời điểm mà con người đứng đối mặt với sự sống của y, và từ đôi môi của quá khứ của 
y, y nghe được điều tiên báo cho tương lai của mình. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, y nhìn thấy thực 
tướng của y, nhận thức mục đích của kiếp sống, biết rằng Thiên Luật thì mạnh mẽ, chính xác và tốt đẹp.

Rồi thì, sự ràng buộc từ điển đứt rời giữa thể xác với thể dĩ thái, những người bạn của một kiếp sống bị tách ra, 
và (trừ các trường hợp ngoại lệ) người này chìm vào sự vô thức an bình. [MTTL – Annie Beasant]



DIỄN TRÌNH SỰ CHẾT CỦA CON NGƯỜI

Tâm thức rút về qua các cõi giới: cõi dĩ thái → cõi tình cảm/ cảm dục

Sự thay đổi trong việc sắp xếp thể cảm dục sau khi chết nhằm 
tách ly các chất này theo mật độ tương ứng của chúng, thành 
một loạt các lớp vỏ đồng tâm - lớp thanh nhẹ nhất nằm bên 
trong, lớp trọng trược nhất nằm bên ngoài - mỗi lớp vỏ [88] 
được làm bằng chất liệu được rút ra chỉ từ một cõi phụ của cõi 
cảm dục. 

Như vậy, thể cảm dục trở thành một tập hợp có bảy lớp chồng 
lên nhau, hay là một cái bao có bảy lớp vỏ bằng chất cảm dục, 
có thể nói một cách không thích đáng là con người bị cầm tù
trong đó, chỉ khi nào các lớp vỏ này bị phá vỡ thì người đó
mới có thể được tự do. 

Giờ đây, người ta sẽ thấy sự vô cùng quan trọng của việc thanh luyện thể cảm dục trong lúc còn sống ở cõi trần. 

Con người bị giữ lại trong mỗi cõi phụ của Dục giới bao lâu mà lớp vỏ bằng chất liệu liên quan với cõi phụ đó tan rã đủ

để cho phép y thoát ra vào cõi kế tiếp. [MTTL – AB]
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Tâm thức rút về qua các cõi giới: cõi dĩ thái → cõi tình cảm/ cảm dục

Cõi phụ đầu tiên của của cõi cảm dục (tính từ dưới lên)

là cõi có các tình trạng mà rất nhiều kinh sách Ấn giáo và Phật 
giáo mô tả dưới tên gọi là các thứ “địa ngục” khác nhau. Cần 
phải hiểu rằng, một người, khi chuyển vào một trong các trạng 
thái này, thì không rũ sạch hết các đam mê và các dục vọng 
thấp hèn đã đưa y đến đó. 
Dưới hình thức là một phần của tính cách của y, các thói xấu 
này vẫn còn nằm tiềm tàng trong thể trí ở trạng thái mầm 
mống, lại bị ném ra ngoài để tạo thành bản chất đam mê của y 
khi y tái sinh lại trên cõi trần. 

Sự hiện diện của y ở vùng thấp nhất của Kamaloka là do trong thể cảm dục của y có loại chất liệu thuộc về vùng 
đó, và y bị giam nhốt ở đó cho đến khi nào phần lớn chất liệu đó đã rơi ra, cho đến khi lớp vỏ (shell) làm bằng chất 
liệu đó bị tan rã đủ để cho phép người đó tiếp xúc với vùng kế trên. 
Bầu khí của nơi này thì u ám, nặng nề, ảm đạm, buồn chán đến một mức không thể tưởng. [MTTL – AB]
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Tâm thức rút về qua các cõi giới: cõi dĩ thái → cõi tình cảm/ cảm dục

Cõi phụ của cõi cảm dục 
(xếp theo thứ tự từ dưới 
lên)

Tính chất

Cõi phụ thứ nhất “địa ngục”, đam mê dục vọng thấp hèn.

Cõi phụ thứ hai một vùng vui vẻ hơn – bản sao bằng chất cảm dục của cõi trần – với những mối bận tâm thường 
ngày khi còn sống

Cõi phụ thứ ba các bản sao được siêu hóa của cõi phụ thứ hai 

Cõi phụ thứ tư thanh nhẹ hơn cõi phụ thứ ba – phần lớn chú tâm về tương lai - nếu không bị một sức mạnh nào 
kéo về liên lạc với sự sống ở cõi trần, họ sẽ vượt qua luôn mà không bị trì hoãn nhiều lắm. 

Cõi phụ thứ năm Nhiều tính chất mới lạ - Tất cả các cõi trời được hiện thực hóa (materialized heavens) tọa lạc ở đây 
- phần lớn “các vong linh cố vấn” đến từ cõi này 

Cõi phụ thứ sáu giống với cõi phụ thứ năm nhưng thanh nhẹ hơn nhiều - chứa phần lớn các linh hồn thuộc loại 
tiến hóa cao hơn - nặn các chất liệu chói sáng của trú sở tạm của họ thành những phong cảnh xinh 
đẹp 

Cõi phụ thứ bảy những người nam và nữ trí thức - họ bị cản trở do việc còn bám víu vào các cách thức nghiên cứu 
ở cõi trần - Các chính trị gia, các chính khách, khoa học gia đều cư trú ít lâu trong cõi phụ này

Sự giác ngộ tâm linh không đến từ Kamaloka. [MTTL –AB]  
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• Ngoài ra, mức độ mà tâm thức người đó đã hoạt động trong mỗi loại chất liệu sẽ quyết định liệu y sẽ
thức tỉnh và có ý thức trong bất kỳ vùng đã định nào, hoặc là sẽ vượt qua vùng đó trong sự vô thức, “bị
bao phủ trong các giấc mộng đầy hoa hồng”, và chỉ bị giữ lại trong thời gian cần thiết cho tiến trình tan 
rã một cách máy móc. 

1. Người nào đã tiến hóa về tâm linh có thể cảm dục của y đã được thanh luyện đến mức mà các thành 
phần của nó chỉ được rút từ loại chất cảm dục thanh nhẹ nhất của mỗi cõi phụ, thì y chỉ đi qua Dục giới 
mà không bị ở lại, thể cảm dục của y tan rã cực kỳ nhanh chóng, và y tiếp tục đi tới khu vực của y, theo 
mức tiến hóa mà y đã đạt được. [MTTL – AB]

Tâm thức rút về qua các cõi giới: cõi dĩ thái → cõi tình cảm/ cảm dục
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2. Một người ít tiến hóa nhưng người đó có đời sống trong sạch và có tiết đọ ̂, không còn bám chặt vào các sự
vật trần gian, thì sẽ bay một chuyến bay không mấy nhanh qua Dục giới, nhưng sẽ mơ mộng một cách an bình, 
không hay biết những gì quanh y, trong khi thể hạ trí tự tháo ra khỏi các lớp vỏ cảm dục, hết lớp này đến lớp 
khác, [89] chỉ tỉnh thức khi y đến được các cõi thiên đường (heavenly places).

3. Những người khác, kém tiến hóa hơn nữa, sẽ thức tỉnh sau khi chuyển ra khỏi các vùng thấp hơn, trở nên có
ý thức trong các cõi phụ có kết nối với hoạt động tích cực của tâm thức trong kiếp sống ở cõi trần, vì hoạt động 
này sẽ được khơi dậy khi tiếp nhận các tác động quen thuộc, mặc dù giờ đây các tác động này được nhận trực 
tiếp qua thể cảm dục, không có sự trợ giúp của thể xác.

Những người đã sống trong các đam mê thú dục sẽ tỉnh thức trong vùng thích hợp của họ, theo sát nghĩa là mỗi 
người sẽ đi đến “chỗ riêng của y”. [MTTL – AB]

Tâm thức rút về qua các cõi giới: cõi dĩ thái → cõi tình cảm/ cảm dục
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• Cái vỏ cảm dục này trôi vật vờ đây đó trong cõi cảm dục, lặp lại một cách tự động và yếu ớt các rung động 
quen thuộc của nó, và khi từ điển còn sót lại dần dần tiêu tán hết, lớp vỏ này rơi vào một tình trạng ngày 
càng bị phân hủy, và sau cùng tan rã hoàn toàn, trả lại các chất liệu của nó cho khối chất liệu chung của cõi 
cảm dục, chính xác như thể xác hoàn trả vật chất cho cõi trần. 

• Lớp vỏ này sẽ hút lấy từ điện như một bông đá (a sponge) hút nước, và sau đó sẽ khoác lấy một vẻ sống động 
hão huyền, lặp lại một cách mạnh mẽ hơn rung động nào mà nó đã quen thuộc; 

• các rung động này thường được tạo ra bởi các kích thích của các tư tưởng liên quan đến người đã chết, 
bạn bè và các thân quyến trên cõi trần, và một cái vỏ được truyền sinh khí như thế có thể đóng vai trò khá
đúng của một trí thông minh liên lạc. 

• Tuy nhiên, nó có thể được nhận ra ngoài việc dùng nhãn thông cảm dục, do các lặp lại một cách máy móc các 
ý tưởng quen thuộc của nó, và do [106] việc nó hoàn toàn thiếu mọi cái sáng tạo mới mẻ, và thiếu bất cứ dấu 
vết của kiến thức nào đã không được hoạch đắc trong lúc sinh thời. [MTTL – AB]

Tâm thức rút về qua các cõi giới: cõi dĩ thái → cõi tình cảm/ cảm dục
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Tâm thức rút về qua các cõi giới: cõi tình cảm → cõi trí

Ba cõi phụ cao được gộp thành 

“vô sắc tướng” (“formless”). 

Bốn cõi phụ thấp được gộp 

chung lại là “sắc tướng” (“with 

form”) 

Các tư tưởng trừu tượng

Lý trí thuần tuý

Vô ngôn

Các tư tưởng cụ thể

Trí cụ thể

Ngôn từ

Từ ngữ Devachan là tên gọi theo khoa Minh Triết Liêng Liêng, dùng chỉ cõi Thiên Đường (heaven), còn dịch theo nghĩa đen là Vùng 
Đất Chói Sáng (Shining Land) hay Thánh Địa của Các Thần (Land of Gods)(1).
Đó là khu vực (part) được giữ gìn một cách đặc biệt của cõi trí, nơi mà mọi phiền muộn và mọi xấu xa đều bị loại ra nhờ̀ tác động 
của các Đấng Thông Tuệ Tâm Linh cao cả đang trông coi sự tiến hóa của nhân loại. Đó là trú sở của những người đã bỏ thể xác và
thể cảm dục và những người mà thời gian lưu lại trong Kamaloka (Dục giới) của họ đã xong. [MTTL – AB]
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Tâm thức rút về qua các cõi giới: cõi tình cảm → cõi trí

Ba cõi phụ cao được gộp thành 

“vô sắc tướng” (“formless”). 

Bốn cõi phụ thấp được gộp 

chung lại là “sắc tướng” (“with 

form”) 

Các tư tưởng trừu tượng

Lý trí thuần tuý

Vô ngôn

Các tư tưởng cụ thể

Trí cụ thể

Ngôn từ

Đời sống ở Devachan gồm hai giai đoạn, 

• giai đoạn thứ nhất được trải qua trong bốn cõi phụ thấp của cõi trí, trong giai đoạn này Chủ Thể Tư Tưởng vẫn còn 
khoác lấy thể hạ trí và̀ bị thể này chi phối; giai đoạn này được dùng để đồng hóa các tài liệu (materials) được y gom 
góp trong kiếp sống trần gian mà y vừa mới từ̀ đó́ thoát ra.

• Giai đoạn thứ hai được trải qua trong cõi “vô sắc tướng”(2), ở đây, Chủ Thể Tư Tưởng thoát ra khỏi thể hạ trí và
sống cuộc sống phóng khoáng của chính y với ngã thức toàn vẹn và với tri thức mà y đã đạt được. [MTTL – AB]
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Trong các trường hợp thông thường hơn, cái chết do tai nạn vẫn là một điều bất lợi, xảy đến cho một người do một lỗi 
lầm nghiêm trọng nào đó(1), vì việc có ý thức đầy đủ trong các vùng thấp của Dục Giới (vốn có liên quan mật thiết với 
cõi trần) được kèm theo nhiều điều bất tiện và nguy hại. Người này có đầy các dự tính và các lợi ích vốn tạo ra kiếp sống 
của y, và y biết được sự hiện hữu của những người và vật có liên quan tới các điều đó. Y hầu như bị thôi thúc một cách 
không thể cưỡng lại được bởi các khát khao của y để cố gắng và tạo ảnh hưởng lên các công việc mà các đam mê và cảm 
xúc của y còn bám víu vào, và bị ràng buộc với cõi trần trong khi y đã mất hết mọi cơ quan hoạt động quen thuộc của y.

Cái hy vọng duy nhất của y [91] về sự an bình là ở sự quyết tâm tránh xa cõi trần và đặt hết tâm trí vào các sự việc cao 
siêu, nhưng tương đối có ít người có đủ nghị lực để tạo được cố gắng này, ngay cả luôn luôn có những người phụng 
sự trên cõi cảm dục đưa ra trợ giúp cho y, phạm vi nhiệm vụ của những người này là giúp đỡ và hướng dẫn những ai 
đã lìa bỏ cõi trần(1).

Lắm khi những kẻ đau khổ như thế không kiên nhẫn trong tình trạng không hoạt động mà không có sự giúp đỡ của họ, 
mới tìm kiếm sự trợ giúp của những người nhạy cảm mà họ có thể giao tiếp, và thế là hòa mình một lần nữa vào các việc 
trần gian. Đôi khi họ cũng tìm cách ám nhập vào các đồng tử thuận tiện với họ, và như vậy, sử dụng các thể của 
kẻ khác cho các mục đích riêng của họ, vì thế chuốc lấy nhiều trách nhiệm trong tương lai. [MTTL – AB]

Chết do tai nạn
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• Trường hợp những người chết bất ngờ do tai nạn, tự tử, bị giết, hoặc chết bất ngờ dưới bất cứ hình thức 
nào… họ vẫn còn có ý thức - thường là bị vướng mắc trong cảnh ngộ cuối cùng của kiếp sống ở cõi trần 
trong một thời gian và không biết rằng xác thân mình đã mất - bị giữ lại trong bất cứ vùng nào mà họ có liên 
quan bởi lớp ngoài cùng của thể cảm dục; đời sống bình thường ở Dục giới (cõi cảm dục) của họ chưa bắt 
đầu cho đến khi mạng lưới của kiếp sống hồng trần tự nhiên được tháo ra, và họ có được ý thức linh hoạt 
đối với môi trường xung quanh ở cả cõi trần lẫn cõi cảm dục. 

• Một trong các Sư Phụ của bà Blavatsky có kể lại chuyện một người phạm tội sát nhân và bị hành hình vì tội 
đó, bị cho là đang sống qua các cảnh của việc án mạng và các diễn biến tiếp theo sau hết lần này đến lần 
khác ở Dục giới (Kamaloka), luôn luôn lặp lại cái hành vi độc ác của y, và trải qua những nỗi khủng khiếp của 
việc y bị bắt và bị hành hình. 

• Một kẻ chết vì tự tử sẽ tự động lặp lại các cảm giác thất vọng và sợ hãi trước khi y tự sát, và trải qua hành 
động đó và thời điểm đấu tranh với cái chết hết lần này đến lần khác một cách dai dẳng khủng khiếp. [MTTL 
– AB]

Trường hợp tự tử, bị giết hoặc chết bất ngờ
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• Cái chết không được đến như là một hành động tùy tiện hoặc như một cách thoát khỏi đời sống và hậu 
quả của nó trên cõi trần hoặc như một hành động tự áp đặt. 

• Tự tử giống như tội lỗi giết người ở chỗ thực chất dựa trên sự kiện rằng nó can thiệp vào 
mục đích của linh hồn dù không can thiệp vào việc giết một thân xác con người cụ thể. 

• Tự tử trong thực tế không phải là một lối thoát khỏi bất hạnh bởi vì mặc dù đời sống thể xác 
của bạn kết thúc, bạn mang đau đớn tuyệt vọng trong suy nghĩ và cảm xúc theo mình và sự đau khổ của 
bạn vẫn tiếp tục. 

• Cuối cùng tâm thức của con người đang đau khổ đó có thể nhận ra sự không phù hợp trong hành động 
của mình và tìm kiếm ánh sáng và tình thương thứ luôn luôn hiện tồn nếu họ nhận ra nó. 

• Tuy nhiên họ vẫn còn ở trong một loại ngục tù tại các cõi thấp hơn của tâm thức cho đến khi 
thời gian quy định của họ cho phép chuyển tiếp sang các cảnh giới cao hơn. 

• Tất cả được xác định bởi luật nghiệp quả. [MTTL – AB]

Trường hợp tự tử



DIỄN TRÌNH SỰ CHẾT CỦA CON NGƯỜI

• Đôi khi trên cõi cảm dục, người ta thấy một đệ tử đã̃ bỏ xác và 
đang chờ̀ đi đầu thai hầu như lập tức dưới sự hướng dẫn của 
Chân Sư y. Dĩ nhiên là đệ tử này có ý thức đầy đủ, và đang làm 
việc giống như các đệ tử khác vốn đã chỉ trượt ra khỏi thể xác của 
họ trong lúc ngủ.

• Vào một giai đoạn nhất định,… một đệ tử̉ được phép đầu thai 
thật nhanh sau khi chết, và trong các trường hợp này, y phải chờ
một cơ hội thích hợp trên cõi cảm dục để tái sinh(1). [MTTL –
Annie Beasant]

• Truyền thống Đạt Lai Lạt Ma đến nay đã là đời thứ 14

Trường hợp chủ động tái sinh ngay lập tức để 
phụng sự thế gian



DIỄN TRÌNH SỰ CHẾT CỦA CÁC ĐỆ TỬ

Sự ra đi của một số đệ tử cao cấp

GS Michael D. Robbins

Nguyên Chủ tịch và Hiệu 
Trưởng Trường Morya 

Federation

Mahatma Gandhi Tổng thống Abraham Lincoln



Ý NGHĨA SỰ CHẾT

• Ngay khi chúng ta biết rằng 

chúng ta là linh hồn và chúng ta 

có thể chuyển di tâm thức hay 

thức tỉnh ở một cõi khác... chừng 

đó chúng ta không còn biết đến 

cái chết. [Luận về Chánh thuật –

tr.494]



Ý NGHĨA SỰ CHẾT
- TỰ DO KHỎI GIỚI HẠN CỦA SỰ SỐNG HÌNH TƯỚNG

Chết là

• Trải nghiệm giải phóng chúng ta 
khỏi ảo tưởng của hình tướng

• Tự do khỏi sự sống sắc tướng

47

cái chết giải phóng sự sống cá thể vào một
sự tồn tại ít tù túng và hạn chế hơn,
và cuối cùng, vào trong sự sống phổ quát.

Đây là một điểm của sự chí phúc không thể
diễn tả. EH p433
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- CÁI CHẾT NHƯ LÀ THÀNH PHẨM CỦA MỘT MỤC ĐÍCH ĐÃ VIÊN MÃN



Ý NGHĨA SỰ CHẾT - TỪ MỘT QUAN ĐIỂM CAO HƠN

Video Sự chết của Giáo sư Michael D. Robbins



Ý NGHĨA SỰ CHẾT

Video Sự chết của Giáo sư Michael D. Robbins
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• Nếu con người biết nhiều hơn, thì việc sinh ra sẽ
là kinh nghiệm mà họ sợ hãi, chứ không phải cái
chết,

• vì việc sinh ra khiến cho linh hồn ở trong ngục tù
đích thực, còn cái chết của thể xác chỉ là bước
đầu tiến đến sự giải thoát. EH p392

Cô đơn khi mới sinh



Ý NGHĨA SỰ CHẾT

Không có địa ngục nào ngoài Trái Đất

Nhìn từ quan điểm cao hơn

“…địa ngục duy nhất chính là bản thân trái đất

nơi chúng ta có thể học cách cứu rỗi chính mình

bằng nguyên tắc của tình thương và ánh sáng

được thúc đẩy bởi tấm gương của Đức Christ và

sự thôi thúc bên trong của chính linh hồn chúng

ta”

Nói cách khác, khi chúng ta đầu thai là chúng ta 
đang đi vào cõi chết. Khi chúng ta giải thoát là 
chúng ta đi vào cõi Bất tử.



Ý NGHĨA SỰ CHẾT

Không có địa ngục nào ngoài Trái Đất

Nhìn từ quan điểm cao hơn

• Khi sự đồng hoá chấm dứt, đau đớn, bệnh
tật và cả cái chết sẽ không còn cầm giữ
được người đệ tử;

• linh hồn không còn tuân theo các yêu cầu
của chúng, và con người được tự do

• bởi vì bệnh tật và cái chết là những phẩm
chất vốn có trong hình tướng, và chịu sự
thăng trầm của đời sống hình tướng.
EH502



Ý NGHĨA SỰ CHẾT

Nhìn từ quan điểm cao hơn
• Bạn có thể hình dung thời điểm khi mà thay vì 

nước mắt và nỗi sợ hãi, cùng sự từ chối không 
chấp nhận điều không thể tránh khỏi, 

• người sắp chết và bạn bè của mình sẽ cùng thỏa 
thuận về ngày giờ ra đi, 

• và sự chết không gì khác hơn niềm 
hân hoan mừng rỡ? 

• Trong suy nghĩ của những người ở lại, nỗi buồn 
rầu sẽ không xuất hiện. 

• Tôi muốn nói với bạn rằng điều này sẽ sớm xảy ra 
đối với những nhân loại khôn ngoan, và từng 
bước một sẽ đến với tất cả mọi người. [Chân sư 
DK]

• Câu chuyện của Trang Tử



CÁI CHẾT: MỘT HÌNH THỨC CHỮA LÀNH CAO HƠN

Người chữa lành phải lưu ý rằng nhiệm vụ của anh ta hoặc là
chữa lành - theo luật nhân quả - hoặc

trợ giúp quá trình tan rã
Do đó mang đến một hình thức chữa lành cao hơn. EHp703



CÁI CHẾT: MỘT HÌNH 
THỨC CHỮA LÀNH CAO 
HƠN

• Các bệnh nhân phải nhận thức rõ rằng việc tiếp tục

sống trong cơ thể vật lí không phải lúc nào cũng là

mục tiêu khả dĩ cao nhất. Có lẽ nếu việc phụng sự

là rất quan trọng, sẽ cần thiết duy trì cơ thể vật lý, 

nếu vẫn còn những nghĩa vụ cần phải thực hiện và

nếu vẫn còn các bài học khác cần phải học.

• sự tồn tại của cơ thể không phải là mục tiêu cao

nhất của sự tồn tại. 

• Sự giải thoát khỏi những hạn chế của cơ thể vật lí

là lợi ích thực sự.



NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI SẮP MẤT

Cơ hội để chữa lành

• Khi một người sắp chết thì đó là một cơ
hội quan trọng cuối cùng cho họ và người
thân có thể chữa lành hoặc bỏ qua bất
đồng và đến với nhau để hỗ trợ trong hài
hòa cho người sắp chết, mang đến một
môi trường yêu thương bình an cho quá
trình chết.



NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI SẮP MẤT

Cơ hội để chữa lành

• Nếu người sắp chết và gia
đình coi sự chuyển tiếp này
như một sự kiện quan trọng
trong cuộc đời, họ có thể
lên kế hoạch cho giai đoạn
cuối đời với nhiều hạnh
phúc.
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NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI MỚI MẤT

Vì sao cần giữ im lặng cho bầu không khí quanh người mới mất?

Người đã ra đi rất ý thức về môi trường của mình

Trước tiên hãy giữ yên lặng trong phòng. Điều này tất nhiên thường xuyên là vấn đề và phải nhớ rằng người sắp
chết có thể mất ý thức. Sự mất ý thức này là rõ ràng nhưng không có thật. Chín trong mười trường hợp, sự nhận
thức não bộ vẫn còn đầy đủ về những thứ xảy ra nhưng ý chí bị tê liệt hoàn toàn, không thể biểu lộ và không có
khả năng tạo ra năng lượng duy trì sự sống.

Khi sự yên lặng và hiểu biết hiện diện nơi phòng bệnh, linh hồn rời đi có thể làm công tác chuẩn bị và nắm giữ
vận cụ của nó với sự rõ ràng cho đến phút cuối cùng. [MTTL– AB]
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NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI MỚI MẤT

Vì sao cần giữ im lặng cho bầu không khí quanh người mới mất?

• Những người đang tụ tập chung quanh một người 
hấp hối nên giữ im lặng và thành kính, sao cho 
một sự im lặng trang nghiêm có thể để cho việc 
nhìn lại quá khứ của người đang ra đi không bị
gián đoạn. 

• Việc khóc lóc ồn ào, việc gào than ầm ĩ chỉ có thể
làm khó chịu và quấy rối sự tập trung chú ý của 
linh hồn,

• và với sự phiền muộn vì một sự mất mát cá nhân 
lại làm gián đoạn sự tĩnh lặng cần có để trợ giúp 
và xoa dịu người quá cố, thì là ích kỷ và không 
thích hợp. [MTTL– AB]



NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI MỚI MẤT

Vì sao cần hoả táng?

Làm sạch đất thông qua việc loại bỏ cuối cùng của ba loại
bệnh cơ bản

Tôi đã nói rằng những dấu vết bệnh tật mà loài người
đang mắc phải được tìm thấy trong đất,và sự hiện diện
của chúng là do quá trình chôn cất hàng triệu xác chết từ
lâu đời

Bằng cách tăng cường việc sử dụng biện pháp hỏa táng, 
điều này sẽ dần được cải thiện

Dần dần, những dấu vết bệnh tật này sẽ biến mất. [Chân
sư DK]
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NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI MỚI MẤT

Khuyến khích hỏa táng
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NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM ĐỐI VỚI NGƯỜI MỚI MẤT

Thời gian hỏa táng



NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM 
ĐỐI VỚI NGƯỜI MỚI MẤT

• Những câu chú có thể được tụng và được
gắn kết vào tâm thức của người sắp chết
một cách rõ ràng bởi những người xung
quanh hoặc được chính người sắp chết tụng
một cách có chủ tâm trong trí. 

• Việc đều đều phát ra Linh từ OM dưới một
nốt hoặc khoá đặc biệt mà người đang hấp
hối đáp ứng trong tương lai cũng có thể cấu
thành một phần của nghi lễ chuyển tiếp. 

• Việc sử dụng câu chú nên được kèm theo việc
xức dầu. Phép xức dầu cuối cùng cũng có ích
lợi trên cơ sở khoa học. [Chân sư DK]



NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM 
ĐỐI VỚI NGƯỜI MỚI MẤT

Tôn giáo đã điều khiển một cách khôn ngoan những 

lời cầu nguyện cho người sắp chết, vì các lời cầu 

nguyện duy trì sự bình tĩnh và kích thích các hoài 

bảo vị tha được hướng đến việc trợ giúp người sắp 

chết, và giống như mọi tư tưởng thương yêu, các lời 

cầu nguyện đều có tính chất che chở và bảo vệ. 

[MTTL – AB]



NHỮNG ĐIỀU CẦN LÀM
ĐỐI VỚI NGƯỜI MỚI MẤT

• Mỗi người có thể trợ giúp người quá cố thân yêu
của y bằng cách gởi cho họ các ý tưởng thương
yêu và an bình,

• và bằng mong ước cho họ sớm vượt qua được
Dục giới/cõi cảm dục, và thoát được các xiềng
xích của cõi cảm dục. 

• Không một ai có thể để cho “người quá cố” của y 
tiến bước một mình trên đường, thiếu sự chăm
sóc của những sự tiếp đón thân yêu của các hình
tư tưởng làm thiên thần bảo vệ, giúp họ tiến tới
một cách vui vẻ. [107] [MTTL – AB]



CHUẨN BỊ CHO CÁI CHẾT TỐT ĐẸP

Có thể có một kỹ thuật của việc chết và một sự huấn luyện trong suốt cuộc đời để thu được lợi lạc từ kỹ thuật 
đó. Chúng ta có thể bắt đầu với bốn quy tắc đơn giản mà Ngài đưa ra: 

1. Học cách giữ tập trung vào đầu thông qua hình dung và tham thiền, và thông qua việc thực hành tập trung 
đều đặn nhằm phát triển khả năng ngày càng tăng để sống như một vị vua ngồi trên ngai ở vị trí giữa hai 
chân mày. 

2. Học cách phụng sự từ trái tim và không để cảm xúc ảnh hưởng tới hành động xử lý các vấn đề của người 
khác. 

3. Khi bạn đi ngủ, học cách rút tâm thức của bạn vào đầu. Việc này nên được thực hành như một bài thể dục 
cụ thể khi chuẩn bị rơi vào giấc ngủ. Sau đó, kỹ thuật này có thể được sử dụng trong quá trình thoát ra khi 
chết

4. Quan sát và ghi lại tất cả các hiện tượng liên quan đến quá trình thoát ra cho dù xảy ra trong khi tham 
thiền hoặc lúc đi ngủ. [EH]



PHẦN KẾT

• "Mãnh lực sự sống sau bốn lần thu

rút được tập trung hoàn toàn trong

linh hồn.

• Chu kỳ của cái chết và quá trình trở

về của mỗi cá nhân lúc này được

hoàn tất.

• Con người nhập thế đã hoàn toàn

trở lại với linh hồn vĩnh cửu với

cuộc sống phong phú hơn để sống

và chờ đợi một ngày khác tới." [EH]



PHẦN KẾT

• Cái chết luôn xung quanh bạn ở thời điểm này;

• Nhu cầu tinh thần con người về vấn đề này đã

đến điểm khủng hoảng về lượng

• Nó đang kêu gọi sự đáp ứng chắc chắn từ Thánh

Đoàn

• Đây cũng là hi vọng của tôi rằng các môn sinh sẽ

làm điều có tầm quan trọng lớn lao để trợ giúp

trong việc mang đến ánh sáng tới tiến trình chết

mà nhân loại ngày nay đang cần. EHp410



BÀI THƠ "KHI TÔI CHẾT" - RUMI

Khi quan tài của tôi được mang đi,

Đừng bao giờ nghĩ tôi đang biến mất khỏi
nhân gian.

Khi thấy xác chết của tôi được mang đi,

Đừng khóc vì sự xa rời ấy.

Tôi không đi đâu, Tôi đang đến với tình yêu
vĩnh cửu.

Khi rời bỏ tôi, ở ngôi mộ, Đừng cất lời tạm
biệt,

Mà nhớ rằng ngôi mộ, chỉ là một tấm
rèm. Có thiên đường phía sau.

Người sẽ chỉ thấy tôi nằm trong mộ. Giờ nhìn
tôi hiện lên.

Làm sao đây là kết thúc, khi mặt trời lặn xuống, 
hay mặt trăng lui về.

Có vẻ là kết thúc hay đây là hoàng hôn. Thực tế
là bình minh.

Khi ngôi mộ đóng lại, linh hồn được giải thoát.

Và lần cuối cùng người khép miệng, cả ngôn
ngữ lẫn linh hồn,

Người sẽ thuộc về thế giới,

Không nơi chốn, không thời gian.



THAM KHẢO

• Minhtrietmoi.org (loạt bài về sự chết)

• Giáo trình Chương trình học Chữa lành Nội môn – cô Nicole Resciniti, Trưởng Khoa Chữa lành Nội môn 
Trường Morya Federation

• Video Cái Chết & Chết một cách tốt đẹp

• Sách Trị liệu Huyền môn [EH – Esoteric Healing] – A.A.Bailey

• Sách Minh Triết Thiêng Liêng – tác giả Annie Beasant

• Ảnh Chân sư D.K. của Francis Donald – Giảng viên Trường Morya Federation



CÁM ƠN CÁC BẠN!


