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     Bác sĩ Jim B Tucker là giám đốc y khoa của  Bệnh viện Thần kinh Gia đình và Trẻ
em. Ông chuyên về khoa tâm thần tại Đại Học Virginia và chuyên khảo cứu về những 
trẻ em tỏ ra nhớ được tiền kiếp.

     Trong một cuốn sách mới xuất bản có tiêu đề là “Trở Lại Kiếp Sống” (Return to 
Life), tác giả Jim B Tucker kể một số câu chuyện về các trẻ em có khả năng nhớ lại tiền 
kiếp. Ông là người rất am hiểu và nổi tiếng với những công trình nghiên cứu về các đề 
tài này. Trong cuốn sách mới của ông, ông kể về những chuyện rất đặc biệt của trẻ em 
trên khắp thế giới mà các em được coi là đã tái sinh. Trong các chuyện đó có chuyện 
một đứa bé 3 tuổi thần đồng chơi golf mà người ta cho là tái sinh của ngôi sao chơi golf 
Bobby Jones thập niên 1930. Một đứa bé khác mới 2 tuổi được bố cho theo đi vào 
thăm viện bảo tàng về phi cơ đã chợt nhớ lại tiền kiếp của em về trận đánh ở Iwo 
Jima... 

     Trong cuốn sách mới này phải đề cập đến chuyện cậu bé Ryan mới có 5 tuổi, sống 
tại tiểu bang Oklahoma (Hoa Kỳ) nhớ lại đời trước em đã từng sống ở Hollywood vào 
thế kỷ thứ 20 và nhớ lại cái chết của em trên giường ở trong một bệnh viện vào năm 
1963.

     Ryan nhớ lại có lần đã nhìn thấy nữ tài tử màn bạc Marilyn Monroe tại một buổi tiếp 
tân nhưng em bị lãnh một cú đấm vào mắt bởi một vệ sĩ to con trước khi em có thể tiến 
đến gần cô nữ minh tinh này. Khi Ryan lật giở những cuốn sách về Hollywood xưa kia
em có thể nhận mặt và chỉ ra được tên các người mà em gọi là bạn trong kiếp trước
của mình như nữ minh tinh Rita Hayworth rất nổi tiếng. Ryan nhớ được từng chi tiết
nhỏ nhặt về những cuốn phim đen trắng cổ điển của thời kỳ hoàng kim của nền điện
ảnh và có thể kể cho chúng ta nghe cả những chuyện bên lề hậu trường sân khấu thời



kỳ đó. Có lẽ không có gì đáng đề cập tới nếu Ryan không phải là một cậu bé mới có 5
tuổi.

     Bà Cyndi, mẹ của Ryan, theo tờ News Australia, là một tín đồ rất sùng đạo. Đạo của 
bà thường giảng dạy rằng những chuyện gọi là tái sinh phải coi là hoàn toàn hoang 
đường. Bà viết thư cho Jim B Tucker để nhờ giúp đỡ khi bà nhận thấy rằng cậu con trai 
của bà tỏ ra không bình thường và có những ký ức về cuộc đời mà cậu tin là xảy ra ở
một kiếp trước.

     Bà Cyndi đã mượn ở thư viện những cuốn sách cũ viết về Hollywood thời xưa để 
kiểm chứng xem những cuốn sách này có khơi lại thêm những ký ức gì trong Ryan hay 
không. Thật bất ngờ khi Ryan chỉ vào một tấm ảnh trong bộ ảnh được chụp vào năm 
1932 trong phim Night After Night và nói rằng: “Mẹ ơi, người này chính là con. Con đã 
tìm thấy được mình rồi” (Mama, that guy's me. I found me.) Người trong tấm ảnh đó là
tài tử Marty Martyn. Cậu bé còn có thể mô tả rõ một cảnh trong phim và nói là trong 
cảnh này có một cái tủ chứa đầy súng. Tối hôm ấy bà Cyndi đã xem lại bộ phim đó trên 
Youtube. Đúng vậy, thật quả là có một cảnh phim với súng ống trong tủ.

     Ông Jim B Tucker thường hay đưa các đứa trẻ đặc biệt này tới những nơi thường 
xuất hiện trong tiền kiếp của các em để cố khơi lại ký ức cũ xem sao. Ông và nhóm
cộng sự viên đã dùng những bức ảnh để khám phá được ra người đàn ông trong kiếp
trước của Ryan. Tên anh ta là Marty Martyn, một nhân vật có tầm cỡ lớn ở Hollywood,
anh này từng sống ở Los Angeles và qua đời vì bệnh ung thư vào năm 1963, tính ra đã
5 thập niên trước khi Ryan sinh ra đời.

     Tucker viết là: “Ryan nói rằng người đàn ông có tên Marty muốn trở lại cuộc đời bởi 
vì kiếp trước anh ta đã không dành đủ thời gian cho gia đình,”… “Anh ấy bận rộn làm 
việc quá mức đến nỗi quên mất rằng tình yêu thương mới là điều quan trọng nhất.”
Ryan còn kể ra thêm những chi tiết lạ thường khác về cuộc sống trong tiền kiếp của em 
mà sau đó được Tucker và các cộng sự viên điều tra về Marty Martyn minh chứng là 
đúng sự thật. 

     Ryan đã nói nhiều về một người chị gái và cũng đề  cập đến một người chị gái khác
nữa. Đúng như Marty từng nói là anh có 2 chị em gái. Bà mẹ kiếp đó có mái tóc xoăn 
màu nâu. Đúng như Marty cũng nói vậy.

     Ryan cũng kể lại sự thật về khoảng thời gian từng làm vũ công ở Broadway, về căn 
biệt thự vĩ đại tại Los Angeles với hồ bơi trong sân và những buổi hẹn hò với các thiếu 
nữ xinh đẹp trên bãi biển. Ryan còn biết rằng, kiếp trước mình đã qua đời trong một 
căn phòng mà trên cửa ra vào có những con số.

     Đôi khi cậu bé Ryan lại khóc vì muốn cuộc sống  tốt đẹp cũ của mình trở lại, nhưng
cho biết em cũng bất an với những ký ức của em nữa. Tucker viết là có lúc Ryan nói 
với bà mẹ Cindy: “Mẹ ơi, con chỉ muốn con chính là con chứ không phải là con của kiếp 
trước (Mommy, I just want to be me, not the old me)."



     Tucker tin rằng sau khi tái sinh thời sự kiện nhớ lại tiền kiếp tỏ ra mãnh liệt nhất nơi 
các trẻ em vì trong tâm trí của các em chưa bị in vào những hình ảnh gì của hiện tại cả. 
Nhưng ông kết luận rằng Ryan cũng tỏ ra có cái  khả năng tâm linh đặc biệt khác hẳn 
so với những trường hợp khác mà ông từng điều tra. 

     Ryan biết bà ngoại mình có một người con bị mất ngay sau khi chào đời một thời 
gian ngắn, một người con anh em với Cyndi, điều mà ngay cả Cindy là mẹ của Ryan 
cũng không hề biết và không hề nói gì về chuyện đó với Ryan cả.

     Ryan còn đã tiên đoán ai sẽ là giáo viên của em, và muốn đánh cá về chuyện đó,
hoặc biết người gọi điện thoại tới là ai ngay cả trước khi nhấc cái máy nghe lên. Tucker 
viết: “Đa số trẻ em mà chúng tôi nghiên cứu không biểu lộ ra một sự hiểu biết nào đặc 
biệt về vấn đề gì khác ngoài những điều liên quan đến kiếp trước của một người đã 
chết…  theo quan điểm của người đó.”

     Ryan dường như có thêm khả năng tiếp cận với những thông tin mà em chưa hề
biết thông qua những hoạt động bất thường trong não bộ. “Ryan tỏ ra có thể tiếp cận 
với những thông tin mà em không thể thâu thập được nổi bằng sự vận dụng bình 
thường bằng đầu óc của em. Có thể có một lãnh vực hiểu biết phức tạp hơn.”
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