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LỜI NHẮN NHỦ CỦA TÁC GIẢ 

     Bạch Mã không giữ bản quyền tác 

phẩm này. Mọi người có thể tùy ý sử 

dụng tác phẩm với mục đích tốt đẹp 

cho xã hội. Hãy cùng Bạch Mã lan tỏa 

những điều ý nghĩa  của cuộc sống. 

     Trong tác phẩm này Bạch Mã có sử 

dụng thêm một số thông tin và hình 

ảnh có sẵn trên mạng để lấy dẫn chứng 

làm nổi bật những gì Bạch Mã muốn 

viết. 

      Để nhận File PDF xin liên hệ với 

tác giả qua Facbook + Gmail: 

bachma.huvo@gmail.com 

Adidaphat! 
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LỜI GIỚI THIỆU CỦA TÁC GIẢ 

    Một xã hội muốn hài hòa, ổn định 

nhất thiết phải cần đến sự giáo dục đạo 

đức xã hội, việc giáo dục này đóng vai 

trò như một chất keo gắn kết mọi thứ 

lại, từ những mối quan hệ giữa người 

với người, người với muôn loài vạn vật, 

giữa người với công việc, giữa các tập 

thể,… và giữa đời sống vật chất và đời 

sống tinh thần. Không có chất keo này 

thì mọi thứ đều không được gắn kết 

cũng như không có việc giáo dục đạo 

đức xã hội thì xã hội đó dần sẽ tan giã. 

    Bạch Mã xét thấy phải làm minh 

bạch vấn đề này bởi nó mang tính chất 

sống còn của xã hội, là vận mệnh của 
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xã hội,… nên có vài lời chia sẻ trong 

tập sách nhỏ này để mọi người có được 

một ý thức nghiêm túc tới sự quan 

trọng của việc giáo dục đạo đức xã hội 

– từ đó con người mới có thể  biết cách 

kiến tạo và giữ gìn xã hội một cách hài 

hòa và ổn định ! 

 

 

 



Cuố n Sách Giác Ngộ  

 

6 

 

LỜI NÓI ĐẦU 

    Sưa nay các bậc thánh hiền trong 

thiên hạ chỉ giáo dục đạo đạo đức xã 

hội bằng những ngôn ngữ trừu tượng 

về đạo.  Đôi khi là quá sức để hiểu đối 

với người sơ học đạo, xã hội thì ngày 

càng náo nhiệt với sự phát triển của 

thời kì hiện đại, tâm con người lại càng 

khó có đủ thời gian để tĩnh tâm mà 

cảm nhận. Nếu con người không đủ tin 

hiểu đối với đạo lý thánh hiền thì sẽ 

không có được sự rèn luyện sau đó để 

trở thành thánh thành hiền mang lại 

lợi ích hòa bình to lớn cho toàn xã hội. 
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    Việc hiểu được bản chất của sự giáo 

dục đạo đức bằng ngôn ngữ lập luận 

trừu tượng sưa nay của các bậc đại đức 

trong xã hội có vẻ hơi khô khan và 

thiếu tính thuyết phục bởi thời đại này 

là thời đại của khoa học kĩ thuật nên 

con người dần thực dụng đi, do vậy 

cuốn sách này muốn dùng thêm một 

ngôn ngữ nữa ngoài ngôn ngữ trừu 

tượng để nói về sự giáo dục đạo đức xã 

hội – đó là ngôn ngữ của khoa học để 

bổ xung thêm niềm tin vào yếu tố cốt 

lõi là xây dựng đạo đức xã hội, xây 

dựng vận mệnh xã hội này. 

    Sự giáo dục đạo đức xã hội không 

phát triển lên đồng nghĩa nó đang dần 

bại hoại đi, cũng như chất keo để hàn 
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gắn mọi thứ trong xã hội dần yếu đi 

làm cho vạn vật tách rời. Và chúng ta 

muốn sống trong một xã hội thái bình 

hay muốn sống trong một xã hội hỗn 

loạn? bạn đừng lừa dối bản thân mà 

hãy thành thật tự trả lời câu hỏi này – 

nếu câu trả lời là “muốn sống trong 

một xã hội thái bình” thì bạn phải ý 

thức được vai trò của sự giáo dục đạo 

đức xã hội. Nếu bạn chưa có đức để 

giáo dục thì phải nghiêm túc tu dưỡng 

bản thân, có đức rồi thì bạn mới có thể 

hàn gắn mọi thứ trong xã hội của bạn 

được, và như vậy bạn là một người con 

đại hiếu của xã hội, của đất trời. 
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CHƯƠNG 1 

MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA ĐẠO 

ĐỨC XÃ HỘI VÀ KHOA HỌC 

HIỆN ĐẠI 
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✓     Mục đích lớn nhất của khoa 

học hiện đại là khám phá ra bản 

chất của vũ trụ nhân sinh, vạn 

vật trong vũ trụ nhân sinh này 

từ đâu mà có? Và mục đích lớn 

nhất của các tôn giáo cũng chỉ 

nói ra chân tướng này mà thôi. 

Đạo kito nói vạn vật do đức chúa 

trời tạo ra, Đạo Lão nói vạn vật 

do đại đạo hay thái cực kiến tạo, 

Khổng Tử gọi là Thiên Lý, còn 

Đạo Phật nói vạn vật do tự tánh 

biến hiện mà có (là phật tánh, 

bồ đề,…),… . Vậy chúng ta hiểu 

thế giới này, vũ trụ này chân 

thật là thế nào?. Những vị giáo 

chủ của các tôn giáo đó thật sự 

là những người đã giác ngộ, đã 
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hiểu bản chất của vũ trụ nhân 

sinh, nhưng lại không sống 

trong thời kì hiện đại nên không 

lý giải bằng ngôn ngữ của khoa 

học của chúng ta ngày nay mà 

chỉ dùng ngôn ngữ trừu tượng để 

lý giải, và như vậy tất nhiên là 

không truyền tải hết thông điệp, 

bởi lời nói thì không thể diễn tả 

hết được bản chất của chân 

tướng sự thật. Chỉ có họ và 

những người như họ với có thể 

hiểu được, muốn hiểu được thì 

chỉ nên tu dưỡng theo những 

phương pháp, những con đường 

của họ đã chỉ ra cho chúng ta, 

không cần chúng ta phải hiểu 

trước, cứ tu dưỡng rồi tự đến lúc 
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sẽ tự biết được – như một người 

đi dần ra bãi biển mới thấy nó 

như thế nào, người khác nói thì 

sao mà tin được. 

✓     Nhưng ngày nay khoa học 

phát triển, đặc biệt là khoa học 

lượng tử đã có những đồng quan 

điểm đối với những quan điểm 

của tôn giáo, đặc biệt là phật 

giáo đối với những vấn đề then 

chốt để mở rộng cánh cửa của sự 

giác ngộ. Phật giáo và khoa học 

đã gần với nhau hơn bao giờ hết, 

là thời điểm nhân duyên chín 

muồi để chúng ta có được niềm 

tin sâu sắc vào sự giác ngộ giải 

thoát mà đức phật đã chỉ dạy 

cho loài người chúng ta. Chúng 
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ta không đủ trí huệ để tin hiểu 

lời phật một cách sâu sắc thì 

những khám phá của khoa học 

là động lực rất to lớn để chúng 

ta tu dưỡng, đừng để uổng phí 

nhân duyên tốt đẹp này – bởi 

bạn đang là con người, đang có 

sức khỏe, thời gian và trí tuệ, 

nay mai già yếu, cái chết vô 

thường tới thì liệu còn được làm 

người nữa không?. Mất thân 

người thì con đường giác ngộ giải 

thoát sẽ vô cùng khó khăn, cho 

nên hãy biết quý trọng chính 

mình. 

✓     Khoa học lượng tử hiện nay, 

tuy chưa có thành công rực rỡ, 

mọi thứ đều hanh thông về vũ 
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trụ nhân sinh, nhưng về cơ bản 

là đã biết khiêm hạ trước những 

giáo lý mà Phật dạy, đã công 

nhận phật pháp không phải là 

tôn giáo mê tín mà là một môn 

“ĐẠI KHOA HỌC” để khoa học 

học hỏi. Những thành tựu nhỏ 

của khoa học lượng tử ngày nay 

trùng khớp với những gì phật 

dạy, những thứ chưa hanh 

thong thì vẫn còn đang nghiên 

cứu thêm, và chúng ta cùng chờ 

đợi những thành tựu của khoa 

học lượng tử trong tương lai gần 

sẽ khám phá ra được nhiều hơn 

những vấn đề then chốt mà phật 

pháp chỉ dạy. Giả như: Albert 

Einstein nhà vật lý lý thuyết 

https://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_v%E1%BA%ADt_l%C3%BD
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_l%C3%BD_thuy%E1%BA%BFt
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người Đức, người đã phát triển 

thuyết tương đối tổng quát, một 

trong hai trụ cột của vật lý hiện 

đại (trụ cột kia là cơ học lượng 

tử) nói về đạo Phật: Nếu có một 

tôn giáo nào đương đầu được với 

các nhu cầu khoa học hiện đại, 

thì đó sẽ là Phật giáo. Phật giáo 

không cần xét lại quan điểm của 

mình để cập nhật hóa với những 

khám phá mới của khoa học. 

Phật giáo không cần phải từ bỏ 

quan điểm của mình để xu 

hướng theo khoa học vì Phật 

giáo bao trùm cả khoa học cũng 

như vượt qua khoa học. 

✓     Vũ trụ theo khoa học khám 

phá được thì trên 95% căn bản 

https://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%A9c
https://vi.wikipedia.org/wiki/Thuy%E1%BA%BFt_t%C6%B0%C6%A1ng_%C4%91%E1%BB%91i_r%E1%BB%99ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_hi%E1%BB%87n_%C4%91%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BA%ADt_l%C3%BD_hi%E1%BB%87n_%C4%91%E1%BA%A1i
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_h%E1%BB%8Dc_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%E1%BB%AD
https://vi.wikipedia.org/wiki/C%C6%A1_h%E1%BB%8Dc_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_t%E1%BB%AD
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là rỗng (với hơn 70% là dark 

energy và 25% matters), ít hơn 

5% còn lại là dạng vật chất 

chúng ta có thể cảm nhận bằng 

giác quan (như trái đất, các vì 

sao, các thiên hà, đất đá…) . 

Khi các nhà vật lý học hàng đầu 

của nhân loại tìm hiểu về các hạt 

vật chất cấu tạo nên chúng thì 

càng lúc càng thấy được “vật 

chất chỉ là các hạt ảo, không có 

thật”, họ dần đi tới kết luận: “Vũ 

trụ là không, không là vũ trụ” 

như chân lý mà Phật Pháp nhận 

định. Cách đây 16 thế kỷ, nhà 

Triết Học Phật Giáo Vô Trước đã 

nói rằng “vũ trụ chỉ là một khái 

niệm”. Hạt ảo vật chất do tâm 
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sanh ra (tâm là chân tâm, tự 

tánh,… là bản thể không của vũ 

trụ… biến hiện ra) cho nên hạt 

ảo là một khái niệm, những hạt 

ảo đó kiến tạo thành vũ trụ vạn 

vật nên cả vũ trụ cũng chỉ là một 

khái niệm lớn hơn chút mà thôi 

(cũng chỉ là một cái vọng tưởng 

to hơn), cả vũ trụ chỉ là vọng 

tâm tạo thành, tuy rộng lớn và 

tồn tại vô cùng nhưng vẫn nằm 

trong sinh diệt bởi vọng tâm 

không có tính thường hằng như 

chân tâm, tự tánh,… mà chỉ có 

tính nhất thời như hoa đốm 

trong hư không, cả vũ trụ cũng 

là một khái niệm, một hoa đốm 

lớn hơn trong cái hư không vô 
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hạn mà với con mắt và trí tuệ 

hạn hẹp, chưa thông tuệ thì 

chúng ta chưa đủ nhìn ra được.  

✓     Mục đích của khoa học là tìm 

về cái bản chất, bản thể không 

của vũ trụ vạn vật,… xem nó là 

cái gì?. Họ nhận thấy rằng: 

“những chuyển động sóng, hạt 

của những hạt hạ lượng tử ảo 

không phải là bản chất của vũ 

trụ”, bản chất của vũ trụ họ lại 

chưa biết nó là cái gì? Phật pháp 

nói họ chưa “minh tâm kiến 

tánh”, nhưng họ mường tượng ra 

được bản chất của vũ trụ là một 

thể trống như hư không, không 

có gì cả, không có bất kì một 

chuyển động sóng hạt nào, và 
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“khi nào các nhà khoa học 

minh tâm kiến tánh” thì họ sẽ tự 

hiểu, tức trong tâm không còn 

phiền não(không có vọng tưởng, 

phân biệt, chấp trước) như Phật, 

Bồ Tát thì họ sẽ tự hiểu được, vì 

sao vậy? vì bản chất của vũ trụ 

mà họ tìm kiếm nó chính là 

chân tâm, tự tánh,… mà Phật 

nói. “Để hiểu được bản chất của 

thực tại thì phải rời khỏi thực tại” 

ví như ta rời khỏi căn nhà mới 

có thể nhìn thấy chân tướng 

hình dáng của một căn nhà vậy.  

✓     Vì sao khoa học lại đi tìm bản 

chất của vật chất, của vũ trụ để 

làm gì? Chẳng phải chỉ cần trồng 

lúa, hoa quả ăn qua ngày, vô lo 
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vô nghĩ là xong sao? Đó là vì 

con người nói riêng, chúng sinh 

vạn vật khắp vũ trụ nói chung 

“đều cùng một nguồn gốc”, và 

chúng ta chưa tìm ra nhà của 

chúng ta thì chúng ta còn tò 

mò, còn thắc mắc giống như một 

đứa trẻ lạc đường, dù là các nhà 

đại khoa học đi nữa cũng chỉ 

như một đứa trẻ lạc đường vậy 

“không thể vô lo vô nghĩ được” - 

“Chỉ có minh tâm kiến tánh 

thành Phật mới có thể vô lo vô 

nghĩ”. Mục đích này của khoa 

học cũng chính là mục đích của 

các bậc thánh hiền sưa nay 

trong thiên hạ là “hướng về cái 

chân tâm, tự tánh,… cái bản 
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chất của vũ trụ vạn vật có tính 

tịch tịnh, vĩnh hằng,… ấy” 

“nhưng theo một cách khác” là 

“họ dạy luân lý đạo đức xã hội”, 

họ nói về bản chất của con 

người, của xã hội,… cũng như 

khoa học nói về bản chất của vật 

chất, của sinh hóa… để giúp con 

người có được trí tuệ bao la hơn, 

thoát khỏi mọi sự chi phối hay 

nhân quả có hại tới chúng ta, 

“khoa học giúp con người sống 

hiệu quả,… đạo đức giúp con 

người sống đúng với chân lý,…” 

- giúp chúng ta hướng tới một 

cuộc sống mạnh khỏe và an vui 

viên mãn. 
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✓     Khoa học hiện đại đã có 

những đồng quan điểm gì với 

Phật Giáo trong vấn đề giáo dục 

đạo đức xã hội?, chúng ta hãy 

cùng nhau tìm hiểu, rồi từ 

những phép so sánh căn bản 

này các bạn hoàn toàn có thể tự 

mình đào sâu nghiên cứu rõ 

ràng hơn để thấu triệt tường tận 

hơn, dần thể nhập được với 

những chân lý của phật pháp 

chỉ dạy ! 
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1: SỰ LUÂN HỒI CHUYỂN KIẾP 
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A: trong giáo lý phật pháp: 

 

✓     Nhà phật dạy: “chúng sinh có 

6 cõi luân hồi là Trời, A Tu La, 

Địa ngục, Ngạ Quỷ, Súc sinh, 

Con người”. Khi con người 

chúng ta chết đi thì tùy vào 

nghiệp lực của mỗi người mà sẽ 

đầu thai vào 6 nẻo luân hồi đó. 

Sự sống không phải chấm dứt 

sau khi chết mà nó sẽ chuyển 

biến sang một dạng sống khác, 

thân thể khác nếu chưa biết tu 

hành để liễu thoát sinh tử ra 

khỏi 6 đường luân hồi. 
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B: trong khám phá khoa học: 

 

✓     Một giáo sư có tên LanZa của 

trường đại học Wake Forest ở 

bắc Carolina đã dùng vật lý 

lượng tử để chứng minh rằng 

kiếp sau là hoàn toàn tồn tại. 

Học thuyết mà giáo sư LanZa 

đưa ra có tên là “trung tâm sinh 

học”. Giáo sư nói: “sự sống là sự 

tồn tại của Carbon và các hỗn 

hợp phân tử (phật pháp dạy: 

thân từ đất nước gió lửa tạo nên), 

sự chết chỉ là trong tâm niệm và 

cảm giác của chúng ta (phật 

pháp dạy: sự chết chỉ là tâm ta 

có vọng tưởng, phân biệt, chấp 

trước tới cái chết,… - và mọi sự 
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cũng như vậy). Tất cả sự vật và 

hiện tượng trong vũ trụ đều hình 

thành dựa trên cảm giác của con 

người (phật pháp dạy: tướng từ 

tâm mà sinh ra). Kích thước, 

màu sắc, hình dáng của mọi vật 

đều do tâm trí của con người tạo 

ra và hoàn toàn có thể thay đổi 

khi tâm trí thay đổi (phật pháp 

dạy: tướng tùy tâm chuyển, 

mệnh tùy tâm chuyển)”. Ông 

LanZa lấy ví dụ: khi một người 

ngắm nhìn bầu trời xanh, họ nói 

màu mà họ thấy là màu xanh 

dương – nhưng các tế bào trong 

bộ não người có thể được biến 

đổi để khiến bầu trời trông như 

màu xanh lục hoặc màu đỏ. 
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✓     Giáo sư sử dụng một thí 

nghiệm gọi là “đi qua hai ống”, 

trong đó 1 hạt lượng tử được bắn 

vào 1 trong 1 ống có 2 ngã rẽ, 

và hạt có thể đi ngẫu nhiên vào 

một trong 2 ngã này. Nhưng khi 

xem kết quả thí nghiệm lại thấy 

rằng “hạt này có thể đi vào cả 2 

ống một lúc nhờ lưỡng tính sóng 

hạt mà vật lý đã chứng minh là 

có tồn tại”. Sau thí nghiệm, giáo 

sư LanZa giả định rằng sau khi 

chết, tâm trí con người không 

mất đi (phật pháp gọi là luân 

hồi). Tồn tại rất nhiều vũ trụ 

song song (phật pháp gọi là vô 

lượng pháp giới), nơi mà một 

người có thể tồn tại ở nhiều vũ 
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trụ khác nhau, khi con người 

chết trong vũ trụ này họ lại đang 

tồn tại trong vũ trụ khác, cuộc 

đời như một bong hoa nở ra 

trong nhiều vũ trụ (giống như ở 

thế giới cực lạc của phật Adida 

thì có thể phân thân được, có 

thể phân thân tới nhiều cõi 

chúng sinh để giáo hóa). Một 

tâm trí hay linh hồn không thể 

thoát ra khỏi “ma trân vũ trụ” 

này (chính là nhà phật nói là 

chưa thoát khỏi 6 nẻo luân hồi, 

hay chưa thoát khỏi môi trường 

vật chất trong vũ trụ hay môi 

trường vật lý âm dương).  

✓     Ví dụ trên cho thấy, vật chất 

và năng lượng có thể chứa đặc 
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tính của cả hạt và sóng. Các 

biến đổi về hành vi của hạt phụ 

thuộc vào cảm nhận cũng như ý 

thức của con người cũng như 

mọi chúng sinh. Đó là có 1 

nhân tố của vũ trụ để kiến tạo 

vạn vật và trong mọi chúng sinh 

- nó chính là tâm ý thức. 

✓     Nếu nhìn vũ trụ từ quan điểm 

của thuyết “trung tâm sinh học” 

của LanZa, ta sẽ thấy thời gian 

và không gian không vận động 

như cách nhận thức thông 

thường của chúng ta. Nói một 

cách khác, “không gian và thời 

gian đơn giản là các công cụ của 

trí óc con người”. Nếu thuyết 

này được chấp nhận, điều đó có 
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nghĩa là cái chết và quan niệm 

về sự bất tử tồn tại trong một thế 

giới không có danh giới tuyến 

tính về không gian (thế giới của 

Phật, Bồ tát,… họ sống trong tự 

tánh là nghĩa vô lượng thọ 

không sinh không diệt). 

✓      Một Tiến Sĩ khác tên 

Stephenson thuộc trường Đại 
học Louisana (Mỹ) khi nghiên 
cứu về vấn đề luân hồi cho rằng, 

khắp nơi trên thế giới có những 
trường hợp lộn kiếp thường xảy 

ra khi trẻ mới lên 3 – 5 tuổi. 
Chúng bắt đầu kể về cuộc sống 
kiếp trước của mình làm cha mẹ 

và người thân rất hoang mang, 
trừ ở Ấn Độ, nơi mà luật Luân 

hồi được nhiều người biết đến và 
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người ta phản ứng rất bình tĩnh 
trong gia đình có một đứa bé lộn 

kiếp. Tuy nhiên, từ 7 – 8 tuổi trở 
lên đứa trẻ bắt đầu quên những 

ký ức về kiếp trước cho đến khi 
quên hẳn, nhưng cũng có trường 
hợp ký ức về kiếp trước còn tồn 

tại lâu dài. Chẳng hạn như trong 
cuốn tự tuyện “Tây Tạng – tổ 

quốc của tôi” Đạt – lai – lạt – ma 
đời thứ 14 đã kể tường tận sự 
đầu thai chuyển kiếp của mình. 

✓     GS.TS Ian Pretyman 
Stevenson là bác sĩ tâm thần 
học rất nổi tiếng, giảng dạy tại 

Đại học Virginia (Mỹ) đã cống 
hiến cả đời mình để nghiên cứu 

sự Luân hồi. Trong suốt hơn 40 
năm, trung bình mỗi năm ông 
đã đi một đoạn đường 89.000 
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cây số vòng quanh Trái đất để 
khảo sát các trường hợp nghi 

vấn Luân hồi. Tổng cộng ông đã 
ghi nhận trên 3.000 trường hợp 

Luân hồi tái sinh từ khắp nơi 
trên thế giới, và trình bày các 
bằng chứng đó một cách hệ 

thống, khoa học và hết sức chi 
tiết. Trong mỗi trường hợp, ông 

ghi chép lại một cách hệ thống 
các lời nói và hành vi của đứa 
trẻ. Sau đó ông cố gắng xác định 

người đã chết theo những gì mà 
đứa trẻ nhớ được và kiểm tra các 
sự việc từng xảy ra đối với người 

quá cố, để xác minh xem chúng 
có phù hợp với trí nhớ của đứa 

trẻ hay không… và nhiều kết 
quả là trùng khớp đến kinh 
ngạc. 
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✓     “Việc tái sinh thể hiện rất đa 

dạng, muôn màu muôn vẻ. Có 

những người sinh ra, hình dáng 

bề ngoài có những nét mang dấu 

tích của loài vật. Các nhà sinh 

vật học thì giải thích rằng “loài 

người có nguồn gốc từ loài vật 

tiến hóa, nên một số trường hợp 

vẫn còn mang theo di chứng của 

loài vật, giống như bị thoái 

hóa…”. Trong giáo lý của Đạo 

Phật, không chỉ “vật tiến hóa 

thành người” như các nhà sinh 

vật học giả thiết, mà sự chuyển 

hóa đa chiều hơn, rộng khắp 

trong Lục đạo. Sự tái sinh trong 

kiếp sau sẽ được xoay vòng 

trong 6 nẻo là: Trời, A Tu La, 
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Địa ngục, Ngạ Quỷ, Súc sinh, 

Con người. Tùy theo sự “gieo 

nhân tạo nghiệp” của kiếp trước 

mà quyết định điểm đến trong 

kiếp sau, sẽ là một trong 6 nẻo 

kể trên”. 
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2: DỊCH CHUYỂN TỨC THỜI 
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A: trong giáo lý phật pháp: 

 

✓     Đối với người tu hành trong 

phật pháp, sự tu đã có chút 

thâm sâu nhất định thì cụm từ 

“dịch chuyển tức thời” không 

phải là thứ mơ hồ với họ. “Trong 

tự tánh của mỗi người, mỗi 

chúng sinh đều có cái ý thanh 

tịnh, cái ý này có thể bao trọn 

càn khôn vũ trụ mà không hề có 

trướng ngại về không gian, thời 

gian, và vật chất trong vũ trụ”. 

Phật, bồ tát ở cõi phật, các cõi 

tịnh độ,… có thể hóa thân, ứng 

thân vào loài người để giáo hóa. 

Phật, bồ tát trong một búng 
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móng tay có thể biến mất lên cõi 

trời, xuống cõi địa ngục,… để 

giáo hóa hoặc rời đi nơi khác,… 

như trong kinh, và những câu 

chuyện có thật nơi nhân gian 

đều có nói rất nhiều. Chỉ là con 

người chúng ta còn trướng ngại 

bởi phiền não (vọng tưởng, phân 

biệt, chấp trước) mà không nhận 

ra được sự thật này, nếu trong 

tâm chúng ta không có phiền 

não thì liền nhận ra ngay lập tức 

rằng sự thật này vốn luôn hiện 

hữu. “Khi tâm giác ngộ và giải 

thoát thành phật, bồ tát thì có 

năng lượng vô lượng của tâm 

thanh tịnh bao trùm vũ trụ - nó 

có thể phá vỡ mọi liên kết vật 
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chất để di chuyển tự do, tùy ý 

mà không vấp phải sự cản trở 

của vật chất nữa, đây là điều vô 

cùng quan trọng phải nhận ra 

được”. 
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B: trong khám phá khoa học 

✓    Trong khoa học, các nhà khoa 

học trên thế giới đều rất quan 

tâm và nghiên cứu đến vấn đề 

này, bởi nó luôn mang tính 

cách mạng của khoa học, nó là 

một phần của việc tìm ra bản 

chất cũng như sự vận hành 

trong vũ trụ, nó là như thế nào.  

✓     Giả như: các nhà khoa học 

Trung Quốc đã có một bước tiến 

lớn khi dịch chuyển thành công 

một thứ lên vệ tinh ngoài vũ trụ, 

với khoảng cách lên tới 

500.000m – đó là một hạt 

proton lên vệ tinh Micius. Đây 

là thí nghiệm mang lại kết quả 
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đầu tiên ở lĩnh vực teleport. 

Teleport phụ thuộc vào cái gọi là 

"vướng mắc lượng tử" (quantum 

entanglement) - một tình huống 

mà một nhóm vật thể lượng tử 

(như photon) hình thành cùng 

một thời gian và điểm trong 

không gian. Tình huống vướng 

mắc lượng tử - khi hai vật thể 

chia sẻ cùng một sự tồn tại ở hai 

không gian khác nhau. Trong 

vật lý học lượng tử, tình huống 

ấy tương ứng với việc chúng chia 

sẻ sự tồn tại với nhau, và mối 

liên hệ ấy sẽ vẫn tiếp diễn ngay 

cả khi khoảng cách giữa chúng 

là bao nhiêu đi nữa. Bằng một 

số phương pháp, mối liên hệ ấy 
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có thể được tận dụng để chuyển 

các thông tin lượng tử đi, bằng 

cách "tải" thông tin về photon 

thứ hai. Như vậy, photon này sẽ 

mang các thông tin và định 

dạng giống hệt photon đầu tiên, 

và đó chính là "teleport" trong 

lượng tử. Các chuyên gia Trung 

Quốc đã tạo ra các vướng mắc 

lượng tử với tần suất lên tới 

4.000 mỗi giây. Sau đó, họ 

phóng một hạt photon lên vệ 

tinh, giữ một hạt ở lại. Cuối 

cùng, họ tạo ra được một trạng 

thái vướng mắc với khoảng cách 

lên tới 500km. Tuy vậy, kết nối 

này không thể vận chuyển được 

bất kỳ vật gì lớn hơn photon, vì 
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nó khá mỏng manh dễ vỡ. 

Nhưng dù sao, đây vẫn là một 

bước ngoặt lớn trong công 

nghệ dịch chuyển tức thời. 
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3: HIỆU ỨNG CÁNH BƯỚM 
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A: trong giáo lý phật pháp: 

 

✓     “Hiệu ứng cánh bướm là ý 

chỉ mọi sự phát sinh dao động 

dù nhỏ như cái vỗ cánh của 

một con bướm cũng có thể ảnh 

hưởng tới toàn thể vũ trụ” và 

nó là nguyên nhân để sau sự 

dao động đó sẽ góp phần tạo 

ra những hậu quả như hình 

thành 1 cơn lốc xoáy, 1 vụ sạt 

lở,… - trong giáo lý phật pháp 

gọi đó là quy luận nhân quả.  

✓     Quy luật nhân quả nó chi 

phối muôn loài vạn vật khắp 

vũ trụ, từ hiện tượng vật chất 

đến hiện tượng tinh thần, hay 
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nói cách khác là từ những 

hành vi đến ý nghĩ trong mọi 

chúng sinh, tất cả đều nằm 

trong nhân quả, đã tạo nhân 

chắc chắn sẽ thọ quả, từng ý 

niệm vô cùng vi tế cũng đã là 

nhân rồi và quả của nó thế 

nào thì tùy vào cái nhân đó, 

tùy vào cái khởi tâm động 

niệm của chúng sinh đó, là 

tâm thiện thì quả thiện, là tâm 

ác thì quả ác,… . Hơn nữa một 

nhân được tạo ra lại có rất 

nhiều quả chứ không phải chỉ 

tạo ra một quả (như 1 hạt táo 

có thể tạo ra 1 cây táo, 1 cây 

táo có thể tạo ra 1 rừng táo…) 

nên mới gọi là “hiệu ứng”, nó 
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có thể ảnh hưởng tới muôn đời 

muôn kiếp không hề dừng “trừ 

khi tâm ta đoạn được cái nhân 

đó, “tức nói đến sự tu hành”, 

phải loại bỏ đi những tập khí 

không tốt, những tâm niệm 

không tốt đó”. 
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B: trong khám phá khoa học: 

 

✓     Năm 1972, nhà khí tượng 

học và chuyên gia về lý thuyết 

hỗn loạn Edward Norton 

Lorenz đã giới thiệu 

trước Hiệp hội phát triển khoa 

học Hoa Kỳ một bài nói 

chuyện có tựa đề: "Tính dự 
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đoán được: Liệu con bướm đập 

cánh ở Brasil có thể gây ra 

cơn lốc ở Texas?". Trước đó 

vào năm 1961, trong khi mô 

phỏng một dự đoán về thời tiết 

trên máy tính, Lorenz đã lỡ 

nhập số liệu là 0,506 thay vì 

0,506127 như dự định, và do 

đó đã thu được kết quả dự 

đoán thời tiết hoàn toàn khác 

so với tính toán ban đầu. 

✓     Hiệu ứng cánh bướm có 

liên hệ chặt chẽ với vật lý 

lượng tử. Từ kết quả này 

Lorenz đã đề cập tới sự ràng 

buộc chặt chẽ của hệ vật lý đối 

với các điều kiện ban đầu. 

Theo đó một cái đập cánh của 
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con bướm nhỏ bé cũng có thể 

gây ra sự thay đổi (dù rất nhỏ) 

trong điều kiện gốc của hệ vật 

lý, dẫn đến kết quả là những 

thay đổi lớn về thời tiết như 

cơn lốc tại một địa điểm cách 

nơi con bướm đập cánh cách 

hàng vạn km. Ông công bố 

phát hiện này của mình với 

câu nói nổi tiếng: “Chỉ cần 

một con bướm đập cánh ở 

Brazil có thể gây ra một cơn 

lốc xoáy ở Texas". 

✓     Còn dưới góc nhìn của 

quan hệ nhân quả, hiệu ứng 

cánh bướm được diễn giải có 

phần giống với quan niệm 

“gieo nhân nào gặp quả nấy”. 
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Chẳng hạn trong cuộc sống, 

một việc tốt bạn làm dù nhỏ 

bé có thể sẽ mang lại những 

điều tốt đẹp cho nhiều người 

khác mà bản thân bạn không 

ngờ tới. Từ quan điểm tâm 

linh, "Hiệu ứng cánh bướm" 

nhấn mạnh sự quan trọng của 

tư tưởng và sự tương quan 

giữa các hành động, lời nói, tư 

tưởng, biểu hiện định luật 

toàn cầu rằng "Vạn vật đồng 

nhất thể". Chúng ta thường tự 

ti vào khả năng của mình và 

không tin vào khả năng thay 

đổi thế giới của bản thân. 

Nhưng mọi thứ đều có thể xảy 

ra, chúng ta đang sống trong 
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một thế giới thống nhất, do đó 

mọi hành động của các nhân 

tố dù là nhỏ nhặt cũng góp 

phần thay đổi thế giới. Cho 

nên, không nên xem thường 

những chi tiết nhỏ, sự vật hiện 

tượng dù nhỏ đến đâu cũng 

nằm ở trong một thể thống 

nhất của tự nhiên, của nhân 

quả. Và một sự thay đổi nhỏ 

đó cũng có thể tạo nên những 

biến chuyển lớn của toàn thể 

thế giới xung quanh. Tất cả 

những việc chúng ta làm tại 

thời điểm hiện tại – dù nhỏ 

cũng không có nghĩa là “Vô 

nghĩa”, nó luôn có một ý 

nghĩa nào đó và đang trực 
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tiếp đóng góp vào sự dịch 

chuyển chung của toàn thể xã 

hội. Mọi sự vật đều nằm trong 

một thể thống nhất, mọi hành 

động đều mang một ý nghĩa 

nào đó tác động lên môi 

trường xung quanh và những 

ý tưởng và hành động của bạn 

có thể làm thay đổi cả thế giới. 

Điều đó không phải là “ngẫu 

nghiên”. 

✓     Một ví dụ cụ thể hơn cho 

chúng ta dễ hình dung - đó là 

trò chơi sử dụng “hiệu ứng 

domino”. Chúng ta sắp sếp 

các đồ vật theo một trật tự rồi 

dùng một lực nhỏ thôi cũng 

làm toàn bộ những thứ chúng 
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ta sắp sếp chuyển động theo 

dây chuyền. Theo phương 

pháp này chúng ta có thể tác 

động được vào những thứ vô 

cùng xa hay lớn,… mà chỉ cần 

một lực tác động vô cùng nhỏ 

làm thay đổi vật ban đầu.  

 

 

 

Ảnh minh họa trò chơi domino: 
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4: BẢN CHẤT CỦA VẬT CHẤT 
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A: trong giáo lý phật pháp: 

✓     Phật nói trên kinh đại thừa: 

“tướng do tâm sanh, pháp do 

tâm sanh, tất cả pháp do tâm 

tưởng sanh”, tất cả pháp chính 

là vũ trụ. 

✓     Trong vũ trụ có 3 loại hiện 

tượng: hiện tượng vật chất, hiện 

tượng tinh thần, hiện tượng tự 

nhiên. Ý niệm thô được tổ hợp từ 

nhiều ý niệm vi tế tạo nên, ý 

niệm thô ta có thể thấy được 

nhưng những ý niệm vi tế thì 

không thể thấy được. Thức là 

hiện tượng tinh thần đều sinh ra 

từ tâm tưởng, ý niệm là hiện 
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tượng tự nhiên, tướng là hiện 

tượng vật chất. 

✓     Đức Phật Di Lạc nói: “trong 

một cái búng móng tay có 320 

triệu ý niệm vi tế đan xem vào 

nhau”, sấp sỉ 1600 triệu ý niệm 

trên giây, điều này chỉ có thiền 

định thâm sâu tới “bát địa bồ 

tát” mới biết được, hiện tượng 

dao động trong một giây có 

1600 triệu lần. Phật Di Lạc nói: 

“niệm niệm thành hình”, trong 

mỗi ý niệm đều có hiện tượng vật 

chất (hay trong mỗi ý niệm là 

ngũ uẩn), trong mỗi hiện tượng 

vật chất đều có thọ, tưởng, hành, 

thức. Sắc là vật chất, thọ, tưởng, 

hành, thức là tinh thần, mỗi ý 
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niệm đều đầy đủ hiện tượng vật 

chất và hiện tượng tinh thần từ 

đây mà có, “có ý niệm sẽ có vật 

chất” đây là sự hiểu vô cùng 

quan trọng. Không có ý niệm thì 

không có hiện tượng vật chất, vật 

chất do ý niệm sinh ra nên ý 

niệm có thể biến đổi vật chất, (ý 

niệm thuần thành, thuần thiện 

thì thân thể sẽ khỏe mạnh, “đau 

bệnh của chúng ta nhất định là 

do ý niệm bất thiện sinh ra”, ý 

niệm bất thiện sinh ra tế bào 

mang bệnh, tế bào là vật chất 

nên nhà phật nói là tham, sân, 

si… là tam độc, “bạn không 

tham sân si… thân thể bạn sẽ 

khỏe mạnh”, tế bào trong cơ thể 
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sẽ không có tế bào mang bệnh 

tật – cho nên ý niệm có thể trị 

bệnh. “Trái đất bệnh cũng là do 

tham sân si… tạo nên, chúng 

sinh không có tham sân si… thì 

trái đất không có bệnh”. 

✓     Để hiểu về vật chất, các nhà 

khoa học đưa ra phương pháp 

phân tích, mỗi đơn vị vật chất 

chia làm 2, 2 chia thành 4, 4 

chia thành 8,… chia đến đơn vị 

nhỏ nhất mới phát hiện nguyên 

tử, điện tử, hạt căn bản, hạt cơ 

bản sơ cấp. Tiếp tục chia ra 

lượng tử, trong lượng tử lại có 

lượng tử cực kì nhỏ,… vật chất 

phân tích đến cuối cùng cho ra 

những thứ đó. “Tiếp tục khám 



Cuố n Sách Giác Ngộ  

 

61 

phá lượng tử từ đâu mà có thì 

thấy rằng nó có nguồn gốc từ ý 

niệm”. Các nhà lượng tử lực học 

nói với chúng ta, “căn bản 

không có thứ gọi là vật chất”, 

hiện tượng vật chất là do ý niệm 

tích lũy liên tục mà sinh ra, 

những gì Phật nói trong kinh: 

“phàm sở hữu tướng giai thị hư 

vọng, nghĩa là những gì có hình 

tướng đều là giả, không phải 

thật” đã được giới khoa học 

chứng minh. 

✓      Bản chất của vật chất là ý 

niệm, bản chất của ý niệm là gì? 

Khoa học chỉ nói là từ không 

sinh ra có, điều này chưa thuyết 

phục được. Giống như Lão Tử 
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nói: “không sinh một, một sinh 

hai, hai sinh ba, ba sinh vạn 

vật”,… “rất mơ hồ, chưa rõ 

ràng”, người bình thường sẽ 

không hiểu được. Phật pháp nói 

về vấn đề này rất rõ ràng: “hiện 

tượng vật chất từ đâu mà có?, 

thể của nó là tự tánh, các nhà 

khoa học chưa minh tâm kiến 

tánh, chưa biết có tự tánh này, 

tự tánh không đo lường được 

nên họ không biết, vì nó không 

thuộc về hiện tượng nên không 

thể đo lường. Trong kinh Đức 

Phật nói vấn đề này chỉ có chứng 

được mới biết được, “chứng là 

buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, 

chấp trước là liền hiểu”. Vọng 
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tưởng là khởi tâm động niệm, 

không khởi tâm không động 

niệm là biết được điều này”. 

✓     Nghiệp tướng là hiện tượng tự 

nhiên, từ nghiệp tướng biến hiện 

ra chuyển tướng, là ý niệm, ý 

niệm được biến hiện từ trong 

nghiệp tướng, hiện tượng vật 

chất được biến hiện từ trong 

chuyển tướng - hoàn toàn tương 

ứng với phật pháp đã nói: “ý 

niệm có thể biến đổi vật chất 

trong trái đất, thiên tai,… có thể 

giữ gìn sức khỏe,… - bởi bản 

chất vật chất là ý niệm, biến đổi 

ý niệm thì vật chất thay đổi, 

“một ý niệm tốt sẽ ảnh hưởng cả 

vũ trụ”. Ví dụ: trong phật pháp 
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các phật tử tu hành pháp Mật 

Tông, họ sử dụng tâm ý thanh 

tịnh, thiện niệm… để chữa trị 

bệnh tật cho chính mình hoặc 

những người khác ở cách xa họ 

vạn dặm,… hay xa đến đâu đi 

nữa. Trong tự tánh (thường tịch 

quang) không có 3 hiện tượng 

vật chất, tinh thần và tự nhiên – 

tự tánh nó có mặt ở khắp nơi, 

chỗ nào cũng có, đó là bản thể 

của vũ trụ vạn vật. 
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B: trong khám phá khoa học: 

✓     Ngày nay, với sự phát triển 

nhanh chóng và rực rỡ của khoa 

học vật lý, các nhà bác học tin 

rằng chúng ta phải vượt qua giới 

hạn của 5 giác quan tới mức độ 

lượng tử (Phật pháp gọi là người 

giác ngộ tới chỗ biết được ngũ 

uẩn giai không) mới có thể hiểu 

được trí não và ý thức. Họ khẳng 

định rằng ngoài các “quá trình 

phân tử và tế bào vật chất 

Newton diễn ra trong não bộ và 

trong cơ thể, còn có sóng dao 

động, và hoạt động hạ nguyên tử 

chỉ có thể giải thích bằng vật lý 

lượng tử”. 
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✓     Giáo sư vật lý Amit Goswami 

tại Đại học Oregon nói: Thế giới 

quan của khoa học ngày nay 

cho rằng tất cả mọi thứ được tạo 

ra từ vật chất, và tất cả mọi thứ 

có thể được tối giảm thành các 

hạt cơ bản của vật chất, thành 

phần cơ bản, khối tạo dựng của 

vật chất. Và nguyên nhân phát 

sinh từ sự tương tác của các khối 

tạo dựng cơ bản đó, “hạt cơ bản 

tạo ra nguyên tử, nguyên tử tạo 

ra phân tử, phân tử tạo ra tế 

bào, và tế bào tạo ra não bộ (tức 

mọi sinh vật, thực vật)”. Tuy 

nhiên, “tận cùng thì nguyên 

nhân cơ bản luôn luôn là sự 

tương tác giữa các hạt cơ bản”. 
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Đây là niềm tin cho rằng tất cả 

các nguyên nhân bắt nguồn từ 

các hạt cơ bản. Đây là những gì 

chúng ta gọi là “nhân quả hướng 

lên”. Vì vậy, trong quan điểm 

này, những gì mà chúng ta nghĩ 

là ý chí tự do không thực sự tồn 

tại. Nó chỉ là một hiện tượng 

phụ, thứ cấp, đứng sau sức 

mạnh nhân quả vật chất. Và bất 

cứ ý định nào liên quan đến 

kiểm soát vật chất bằng ý thức 

chỉ là một ảo tưởng. Đây là mô 

hình nhận thức hiện tại. Bây giờ, 

quan điểm ngược lại là tất cả mọi 

thứ bắt đầu bằng ý thức. Nó nói, 

ý thức là nền tảng của thực tại. 

Theo quan điểm này, ý thức đặt 
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ra một loại “nhân quả hướng 

xuống.” Nói cách khác, ý chí tự 

do của chúng ta là có thật. Khi 

chúng ta tác động lên thế giới, 

chúng ta thực sự đang hành 

động với sức mạnh quan hệ 

nhân quả. Quan điểm này 

không phủ nhận rằng vật chất 

cũng có tiềm năng nhân quả của 

nó, không phủ nhận rằng có một 

chuỗi nhân quả từ các hạt cơ 

bản trở lên, là dạng “nhân quả 

hướng lên” như đã nói, nhưng 

ngoài ra nó khẳng định rằng còn 

có “nhân quả hướng xuống”. Nó 

biểu hiện trong sự sáng tạo của 

chúng ta và hành vi của ý chí tự 

do, hoặc khi chúng ta đưa ra 
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các quyết định đạo đức. Trong 

những trường hợp đó chúng ta 

đang thực sự chứng kiến “nhân 

quả hướng xuống” bởi ý thức. 

✓     Chúng ta nên theo Đức Đạt 

Lai Lạt Ma thứ 14 đương đại, 

dùng  Vật lý lượng tử (Quantum 

Physics) hay thường nói hơn là 

Cơ học lượng tử (Quantum 

Mechanics) hiện đại để tìm hiểu 

tánh Không, về bản chất của vũ 

trụ thì dễ hiểu hơn. 

•     Chúng ta biết rằng : Thế 

giới vật chất do nhiều nguyên 

tử của khoảng hơn 100 

nguyên tố mà người ta tìm 

thấy trên địa cầu và trong vũ 

trụ cấu thành. Nguyên tử có 
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hạt nhân ở trung tâm và 

đám mây electron chuyển 

động bên ngoài. Hạt nhân 

nguyên tử cấu tạo bằng một 

hoặc hai loại hạt là proton và 

neutron. Ví dụ nguyên tử đơn 

giản nhất là hydrogen, hạt 

nhân hydrogen chỉ có một 

hạt proton. Còn hạt nhân 

nguyên tử của helium thì có 

2 proton và 2 neutron. Hạt 

proton lại được cấu tạo bằng 2 

hạt quark up + 1 hạt quark 

down. Hạt neutron thì cấu 

tạo bằng 1 hạt quark up + 2 

hạt quark down. Đó là mô tả 

nguyên tử vật chất của vật lý 

học hiện đại. 
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•     Nguyên tử vật chất thật ra 

là trống rỗng, hạt quark và 

hạt electron không thể độc 

lập tồn tại, chúng chỉ nương 

tựa vào nhau mà tồn tại dưới 

hình thức nguyên tử. Nguyên 

tử gồm có hạt nhân ở trung 

tâm và các hạt electron xoay 

https://duylucthien.wordpress.com/2011/01/18/tanh-khong-trong-ph%e1%ba%adt-giao/image001-3/
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chung quanh. “Một hạt 

quark riêng lẻ không tồn tại, 

phải có 3 hạt quark hợp lại 

mới thành hạt proton hoặc 

hạt neutron”. Còn hạt 

electron thì không thể đứng 

yên một chỗ, nó luôn chuyển 

động không ngừng và không 

thể cùng lúc xác định động 

lượng (bằng cách đo xung 

lượng của hạt electron khi nó 

va chạm với hạt proton do 

người làm thí nghiệm bắn 

vào) và vị trí của nó theo 

nguyên lý bất định do 

Heisenberg tìm ra. Ý nghĩa 

của nguyên lý bất định 

Heisenberg là người ta không 
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thể nắm bắt, xác định được 

hạt electron một cách dứt 

khoát. 

•     “Theo cái nhìn Phật giáo 

thì hạt quark (không thể độc 

lập tồn tại) và hạt electron 

(không thể xác định dứt 

khoát) chỉ là hoa đốm trong 

hư không, không có thật, chỉ 

vì nhất niệm vô minh mà 

thấy có nhân duyên kết hợp 

để xuất hiện nguyên tử vật 

chất và từ đó cấu thành ngân 

hà, tinh tú, sơn hà đại địa, 

vạn vật, con người, đó chỉ là 

cảm giác đồng bộ của mắt, 

tai, mũi, lưỡi, thân, ý, chứ 

thực ra không có gì cả”. Vì 



Cuố n Sách Giác Ngộ  

 

74 

vậy mới có câu tổng kết trong 

tác phẩm Thành Duy Thức 

Luận mà ngài Huyền Trang 

đã dịch từ tác phẩm của ngài 

Hộ Pháp (Dharmapàla) : 

“Tam giới duy tâm, vạn pháp 

duy thức”. Các nhà tu hành 

theo Phật giáo ngộ đạo là ngộ 

cái “Tâm như hư không vô sở 

hữu” chính là thực tướng vô 

tướng của vũ trụ vạn vật vậy.  

•     Theo cái nhìn Phật Giáo 

thì hạt quark hay neutrino 

(không thể độc lập tồn tại mà 

phải dựa vào nhân duyên, 

nghiệp quả, cause & effect 

and causal conditions) và hạt 

electron (không thể xác định 
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dứt khoát, bất định xứ, 

không sở, nonlocality) chỉ là 

hoa đốm trong hư không, 

không có thật, chỉ vì nhất 

niệm vô minh mà thấy (Đức 

Phật gọi là như điện như ảo). 

Có nhân duyên kết hợp để 

xuất hiện nguyên tử vật chất 

và từ đó cấu thành ngân hà, 

tinh tú, sơn hà đại địa, xum 

la vạn vật, con người, chúng 

sinh khác.  “Đó chỉ là cảm 

giác đồng bộ của mắt, tai, 

mũi, lưỡi, thân, ý, chứ thực 

ra không có gì cả”. Vì vậy mới 

có câu tổng kết trong tác 

phẩm Thành Duy Thức Luận 

mà ngài Huyền Trang đã 
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dịch từ tác phẩm của ngài Hộ 

Pháp (Dharmapàla,) “Tam 

giới duy tâm, vạn pháp duy 

thức”. Vì không thấy và hiểu 

được chân lý này nên con 

người sống trong hiện tượng 

giam hãm (confinement) vĩnh 

viễn không bao giờ tách rời 

ra được mê muội (thoát khỏi 

môi trường vật lý âm dương, 

thoát ra được quy luật nhân 

quả). “Phật Giáo gọi hiện 

tượng giam hãm đó là Tâm 

cố chấp hay còn gọi là Trước 

Tưởng sau khi đã khởi nhất 

niệm vô minh”. Vì nhất niệm 

vô minh nên mới thấy có 

lượng tử và vũ trụ vạn vật. 
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Điều này đã được giải thích 

tường tận qua bài giảng Thập 

Nhị Nhân Duyên của Phật 

Giáo. Đức Phật thấy rằng tất 

cả sơn hà đại địa, vạn vật, 

con người đều chỉ là nhân 

duyên kết hợp có điều kiện từ 

cái không trống rỗng, cái hư 

không vô sở hữu không phải 

là thật tại tuyệt đối. Chỉ có 

cái bản tâm bất nhị, bất biến, 

bất sinh bất diệt, vô ngã, vô 

lượng, tuyệt đối vô phân biệt, 

không mâu thuẫn mới đích 

thực là Bồ Đề Tâm (cái chân 

lý không tuyệt đối trong vạn 

vật theo khoa học, hay chân 

tâm, tự tánh,… trong phật 
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pháp), tất cả chúng sinh đều 

có chung một tâm đó. Vì thế 

Ngài nói rằng: tất cả chúng 

sinh đều là Phật đã thành 

(chứ không phải sẽ thành) 

bởi vì cái bản tâm đó đã sẵn 

có trước khi vũ trụ được 

thành lập chỉ cần buông bỏ 

cái tâm nhỏ hẹp, mê muội, 

chấp trước (không cho là 

mình) để hòa nhập vào cái 

tâm vô lượng quang, vô lượng 

thọ của A Di Đà, cái đó còn 

gọi là Niết Bàn (sa. nirvāṇa) 

tức là bất sinh bất diệt hay là 

không còn sinh diệt (diệt 

tận). Tâm Không vượt không 

gian lẫn thời gian. “Kinh Phật 
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nói rằng Tâm là vô lượng vô 

biên, không bị hạn chế bởi 

không gian, thời gian - vì vậy 

nên Tâm có khả năng phá vỡ 

hiện tượng giam hãm”. Năng 

lượng vô biên của Tâm đi 

xuyên qua vật chất, nó còn 

dư sức tách rời các hạt 

quarks và Neutrinos của vật 

chất khiến vật chất biến mất, 

trở lại với cái Không vốn là 

Tâm như hư không vô sở 

hữu.  Tu hành theo Phật là 

ngộ cái không đó.  “Tâm như 

hư không vô sở hữu” chính là 

thực tướng vô tướng của vũ 

trụ vạn vật đó vậy.    
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•     Nhưng kĩ thuật của khoa 

học hiện đại không có khả 

năng phá vỡ được hạt proton 

hoặc hạt neutron vì phải cần 

tới một năng lượng vô hạn, họ 

gọi hiện tượng các hạt quark 

bị giam giữ trong hạt proton 

hoặc neutron là “hiện tượng 

giam hãm” (confinement) 

vĩnh viễn không bao giờ tách 

rời ra được.  

•     Cụ thể hơn: Chính vì nhất 

niệm vô minh nên mới thấy 

có nguyên tử vật chất và thế 

giới, vạn vật, con người. Nếu 

không có nhất niệm vô minh 

thì thế giới ảo hóa biến mất vì 

không có thật, giống như khi 
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ta tắt máy vi tính thì mọi thứ 

trên màn hình vi tính đều 

biến mất vì chỉ là ảo không 

phải thật. Trạng thái vô niệm 

tức không có nhất niệm vô 

minh, thì thế giới chỉ là 

không, không có thật, không 

hiện hữu, tuy nhiên vẫn có 

một cấu trúc ảo, ảo thì không 

phải là có thật, khi vô niệm 

thì nó không hiện hữu, 

nhưng khi khởi niệm thì thế 

giới vật chất xuất hiện, cấu 

trúc ảo đó, Phật giáo gọi là vô 

thủy vô minh. Ở trạng thái vô 

niệm thì không còn phân 

biệt giữa Ý thức và Vật chất.  

“Nguyên tử vật chất thật ra 
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chỉ là một hình thức của tâm 

linh bị sơ cứng do cố chấp 

(chấp thật hay chấp trước) do 

cái thấy biết bị che khuất, bị 

hạn chế vì nhất niệm vô 

minh. Vô thủy vô minh là 

trạng thái vô tri vô vật, không 

có không gian, không có thời 

gian, khi các hạt quark và 

electron chỉ ở dạng tiềm ẩn 

chưa được định hình, chúng 

rời rạc dường như không hiện 

hữu, chỉ là lượng tử của một 

dạng năng lượng vô hình. 

Nhưng khi có nhất niệm vô 

minh khởi lên, chúng liền 

xuất hiện thành nguyên tử 

vật chất tức “niệm niệm 
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thành hình” như Bồ Tát Di 

Lạc dạy. 

•     Vô thủy vô minh là cấu 

trúc ảo khi các hạt quark và 

electron chỉ ở dạng tiềm ẩn, 

chưa được nhận thức, chưa 

biết là gì. Nhà triết học người 

Đức, Immanuel Kant (1724-

1804) gọi cấu trúc đó của vật 

chất là vật tự thân hay vật tự 

thể là cái bất khả tri, không 

thể biết được là cái gì, bởi cái 

biết đã qua ý thức là lầm lạc, 

không còn đúng với nguyên 

bản sự thật (nguyên bản 

chính là tự tánh). Ngày nay 

thì các nhà khoa học hàng 

đầu của nhân loại đã xác 
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nhận. Niels Bohr (1885-

1962, nhà vật lý người Đan 

Mạch, giải Nobel vật lý 1922)  

nói “Isolated material 

particles are abstractions” 

tức hạt vật chất cơ bản cô lập 

thì chỉ là hạt ảo trừu tượng. 

Heisenberg, (1901-1976 nhà 

vật lý lý thuyết người Đức, 

giải Nobel vật lý 1932, người 

phát minh ra nguyên lý bất 

định _ không thể đồng thời 

xác định vị trí và vận tốc hay 

xung lượng của một hạt, ví dụ 

electron) nói: “Atoms and 

elementary particles…form a 

world of potentialities or 

possibilities, rather than one 
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of things or facts…atoms are 

not things” tức nguyên tử và 

các hạt cơ bản…hình thành 

một thế giới tiềm thể hay có 

khả năng hiện hữu, chứ 

không phải một thế giới của 

vật thể hay sự vật có thật… - 

“Nguyên tử không phải là 

vật”. Cái thế giới tiềm thể 

(world of potentialities) mà 

Heisenberg đề cập, còn phải 

đợi điều kiện gì để trở thành 

hiện thực? Nó phải đợi một 

cái vô minh thứ hai, đó là 

nhất niệm vô minh, nói theo 

thuật ngữ Phật Giáo, còn 

thông thường ta gọi đó là 

thức hay ý thức. Cấu trúc vật 
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chất tuy ảo nhưng nó vẫn 

tương đối vững bền và tiếp tục 

phát triển thành những cấu 

trúc mới. Tính chất vững bền 

của cấu trúc ảo, ngày nay 

chúng ta hiểu rõ qua máy vi 

tính. Các files tin học vẫn ổn 

định và có thể gởi đi xa qua 

mạng internet, kể cả qua 

sóng vô tuyến như blue 

tooth, wifi, 3G v.v… Khi cấu 

trúc vật chất phát triển 

thành sinh vật với các giác 

quan : mắt, tai, mũi, lưỡi, 

thân thể, não bộ. Phật giáo 

gọi chung là lục căn. Lục căn 

tiếp xúc với các đối tượng của 

nó : sắc, thanh, hương, vị, 
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xúc, pháp - gọi các đối tượng 

này là lục trần thì sinh ra lục 

thức (thấy, nghe, ngửi, nếm, 

sờ mó, ý thức). Ý thức là 

nhận thức tổng hợp mà cơ sở 

của nó là lục căn tiếp xúc với 

lục trần. Từ đó phát sinh ý 

niệm. Phật Giáo cho rằng vật 

chất chỉ là ảo không có thật, 

nhưng khi não tổng hợp và 

phát sinh một niệm thì vật 

chất được nhận thức một 

cách lầm lạc là có thật. Cho 

nên Phật Giáo gọi đó là nhất 

niệm vô minh. Rồi niệm này 

kế tiếp niệm kia liên tục phát 

sinh thành ý thức, thành 

nhận thức cho rằng có một 
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thế giới khách quan, độc lập, 

bên ngoài ý thức. Nhưng khi 

các nhà khoa học nghiên cứu 

về lượng tử thì họ mới phát 

hiện rằng không có một thế 

giới độc lập, khách quan, 

ngoài ý thức, mà chỉ có thế 

giới chủ quan của ý thức, 

biến ảo thành thật. Von 

Neumann (1903-1957 nhà 

toán học người Mỹ gốc 

Hungary, có nhiều đóng góp 

cho vật lý lượng tử và khoa 

học máy tính) phát biểu : 

“Nothing would be real 

unless consciousness exists, 

that all real things are 

constituents of 
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consciousness – which is a 

complete reversal of 

materialism” tức không có 

cái gì là thật trừ phi ý thức 

hiện hữu, tất cả vật thật đều 

cấu thành từ ý thức- điều này 

hoàn toàn trái ngược với chủ 

nghĩa duy vật. Một nhà khoa 

học khác cũng cùng nhận 

thức. Eugene Wigner (1902-

1995 nhà vật lý và toán học 

người Hungary, giải Nobel vật 

lý năm 1963) viết : “The very 

study of the external world 

led to the conclusion that 

the content of the 

consciousness is an ultimate 

reality. Particles only exist 
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when observed, and so the 

reality of particles entails 

that consciousness is a 

fundamental element of 

reality” tức càng nghiên cứu 

thế giới bên ngoài, càng dẫn 

tới kết luận rằng nội dung của 

ý thức là thực tại tối hậu. Hạt 

chỉ hiện hữu khi được quan 

sát, và như thế thực tại của 

hạt bắt buộc rằng ý thức là 

yếu tố cơ bản của thực tại. 

•     Người tu Thiền khi đến 

được thoại đầu tức là trạng 

thái vô thủy vô minh, lúc 

nghi tình đã tràn lấp vũ trụ, 

không còn biết gì nữa, nhưng 

đó chưa phải là kiến tánh 
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(giác ngộ), hành giả còn phải 

tiến thêm một bước nữa mà 

kinh gọi là “bách xích can 

đầu cánh tiến nhất bộ” (đầu 

sào trăm thước bước thêm 

một bước) lấy hình ảnh của 

người leo một cây sào cao 

một trăm thước, đã leo đủ 

100 thước rồi nhưng còn phải 

một bước nữa mới tới giác 

ngộ, tức là không còn chỗ 

bám víu ( Ưng vô sở trụ nhi 

sinh kỳ tâm). Bước đó là gì? 

chính là trở lại nhất niệm vô 

minh. Vì mê muội nên mới 

tu, đến kiến tánh lại trở về 

mê muội hay sao? Thật ra đó 

chỉ là trở lại với thế giới đời 
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thường thế lưu bố tưởng để 

thấy núi là núi, nước là nước, 

thấy mọi vật cũng đều bình 

thường như bao người khác, 

tuy nhiên tâm thái đã thay 

đổi, không còn cố chấp nữa vì 

đã ngộ tánh không, ngộ bản 

lai diện mục. Đây chính là 

chỗ mà Bát nhã Tâm kinh 

nói “Không có vô minh,mà 

cũng không có hết vô minh. 

Không có già chết, mà cũng 

không có hết già chết. Không 

có khổ, tập, diệt, đạo. Không 

có trí cũng không có đắc, vì 

không có sở đắc.” 

•     Do đó người kiến tánh chỉ 

có thế lưu bố tưởng (giống 
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như phàm phu) mà không có 

trước tưởng (chấp thật hay 

chấp trước), và không bị hiện 

tượng giam hãm của hạt 

nhân nguyên tử trói buộc. 

“Hiện tượng giam hãm của 

các hạt quark trong hạt 

proton và neutron chính là 

biểu hiện của tâm cố chấp, 

của sinh diệt luân hồi. Phá 

được hiện tượng giam hãm 

tức là giải thoát sinh tử, có 

thể sinh tử tự do, sống trong 

pháp giới Hoa nghiêm lý sự 

vô ngại, sự sự vô ngại”. Lục tổ 

Huệ Năng và vài Thiền sư 

khác như Hám Sơn, Đơn 

Điền đã để lại Nhục thân bất 
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hoại tại chùa Nam Hoa tại 

Thiều Châu tỉnh Quảng Đông 

Trung Quốc,… . 

•      Tóm lại tánh Không hay 

bản chất của thực tại trong 

Phật giáo được đề cập một 

cách rõ ràng trong Bát nhã 

ba la mật đa Tâm Kinh và 

trong Trung Quán Luận của 

Long Thọ Bồ Tát, được chứng 

minh trong Vật lý lượng tử với 

3 loại hạt cấu tạo nên nguyên 

tử vật chất “quark up, quark 

down (hay Phật gọi là cực vi 

sắc tức vật chất nhỏ nhất) và 

electron” chúng chỉ là hạt ảo, 

không thể độc lập tồn tại, 

chúng phải dựa vào nhau mà 



Cuố n Sách Giác Ngộ  

 

95 

tồn tại (nhân duyên hay 

duyên khởi) dưới hình thức 

nguyên tử. Nguyên tử thực ra 

là trống rỗng, cái mà chúng 

ta cảm nhận là vật chất, rắn, 

đặc chỉ là cảm giác do đám 

mây electron chung quanh 

hạt nhân tạo ra. Tánh Không 

cũng được chứng minh rất rõ 

ràng qua việc phát minh máy 

vi tính. Các hiện tượng mà ta 

thấy trên màn hình chỉ là ảo, 

là trùng trùng duyên khởi 

của hạt electron (điện tử) lưu 

chuyển thành dòng điện, 

được qui thành số 0 và 1 của 

hệ đếm nhị phân. Chúng ta 

thấy chữ viết, hình ảnh, âm 
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thanh, video, các sự vật này 

đều có thể tương tác như 

thật, thế mà bản chất của 

chúng là không, không có gì 

cả, bởi vì hạt electron nói cho 

cùng cũng không phải là một 

thực thể có thể độc lập tồn 

tại. Vậy tánh Không hay bản 

thể của vũ trụ vạn vật là rõ 

ràng minh bạch, không còn 

nghi ngờ gì nữa. Vật chất chỉ 

hiện hữu trong tâm cố chấp, 

trong nhất niệm vô minh. 

Tâm cố chấp là vô cùng kiên 

cố, kể cả lúc thể xác chết đi, 

tâm cố chấp vẫn còn, nó đi 

đầu thai vào một thân khác, 

một kiếp sống khác. Chỉ khi 
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nào giác ngộ triệt để, quét 

sạch hoàn toàn các thói 

quen sai lầm (tập khí) thì tâm 

mới hết cố chấp. Ngộ tánh 

Không không phải để chấp 

Không, bởi vì nếu chấp 

Không sẽ dẫn tới vô dụng, 

trái lại Không là nền tảng của 

tất cả diệu dụng, của vạn 

pháp, vì Không nên vạn pháp 

có chỗ hiển bày vô ngại, 

không mâu thuẫn nhau, 

không tranh đoạt nhau. Ví 

dụ, vì mọi sự vật trên không 

gian điều khiển học đều là 

ảo, khi đủ nhân duyên nó 

hiện lên màn hình (do ta mở 

file chẳng hạn), khi hết nhân 
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duyên (ta đóng file ) thì nó 

biến mất không để lại dấu vết, 

như thế mới vô ngại. Giả dụ 

chúng đều là thật cả, thì khi 

một file hiện lên màn hình, 

nó tồn tại dính mắc ở đó luôn 

thì file khác làm sao có chỗ 

hiện ra. Trong cuộc sống 

cũng thế, vì vạn vật là ảo, là 

không, nên vô số thế giới 

chồng chất lên nhau đều vô 

ngại, quá khứ, hiện tại, vị lai 

đều tự do hiển bày trong tâm 

thức của ta. Thế nhưng trong 

ngoại cảnh đời thường mọi 

việc không xảy ra như vậy. 

Đáng lẻ khi ta nghĩ tới một 

ngôi nhà khang trang thì 
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ngôi nhà ấy phải hiện ra 

ngoại cảnh, nhưng nó không 

hiện ra, ngoại cảnh vẫn chỉ là 

một túp lều tồi tàn rách rưới. 

Muốn có ngôi nhà khang 

trang, ta phải làm lụng vất vả, 

tích luỹ tiền bạc lâu ngày mới 

xây dựng được ngôi nhà ấy. 

Đó là vì cuộc sống đời thường 

là tương đối, bị hạn chế về 

không gian, thời gian và số 

lượng. Từ ý nghĩ tới hiện thực 

phải mất thời gian, không 

gian mặt bằng có hạn, vật 

chất, năng lượng cũng có 

hạn. “Nguyên nhân của 

những hạn chế ấy là sự chấp 

trước” (trước tưởng) vướng 
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mắc vào hình thức (nguyên 

tử vật chất), “tâm linh không 

có sức mạnh”. Giả sử có được 

sức mạnh tâm linh giác ngộ 

như Đức Phật, thì có thể tác 

động vào hạt nhân nguyên 

tử, biến đổi nước biển thành 

cái nhà, thành mọi thứ vật 

dụng cần thiết cho cuộc sống 

trong nháy mắt. Nhưng trong 

thực tế lịch sử, Đức Phật 

không làm như vậy, vì điều 

đó không có ý nghĩa, ngài 

chỉ giáo hoá cho con người 

biết nguồn gốc của đau khổ 

và con đường thoát khổ. 

Nhưng đệ tử của Phật là Đại 

Mục Kiền Liên (Maha 
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Moggallana) thì có làm. Một 

lần có đại hội Phật giáo tổ 

chức tại thành Xá Vệ dưới sự 

chủ trì của vua Ba Tư Nặc, 

nhưng muốn vào thành dự lễ 

phải qua sông A Kỳ, mà hôm 

đó nước sông A Kỳ dâng cao, 

sóng to gió lớn, thuyền nhỏ 

không thể qua sông được. 

Mục Kiền Liên bèn biến ra 

một chiếc cầu vững chắc để 

các phái đoàn PG đi qua cầu 

vào thành dự lễ. Theo Kinh 

Thánh Thiên Chúa giáo thì 

Chúa Jesus cũng có làm một 

lần trong một hoàn cảnh đặc 

biệt cần thiết. Trong một buổi 

giảng đạo bên hồ Galilea, có 
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năm ngàn đàn ông tham dự, 

chưa kể đàn bà và trẻ con, họ 

đói, nhưng người thân cận 

của Chúa Jesus chỉ có 5 cái 

bánh và 2 con cá, Jesus đã 

bẻ bánh, chia cá cho tất cả 

những người tham dự buổi 

giảng đều được ăn no bụng 

rồi mà vẫn còn dư lại 12 giỏ 

bánh. 
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 Tóm lại: 

➢     “Tâm chấp trước chính 

là hiện tượng giam hãm 

(chưa minh tâm kiến tánh 

để có năng lực phá vỡ hiện 

tượng giam hãm đó, tức 

còn chấp cái ta và cái sở 

hữu của ta là thật có, là 

vĩnh hằng, thấy vật chất là 

có thật), tâm vọng tưởng 

chính là giới hạn chuyển 

động hỗn loạn của các hạt 

vật chất ảo trong không 

gian của một hạt điện tử 

giam hãm đó mà tạo ra thế 

giới nhị biên (khoa học gọi 

là thế giới vật lý âm 
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dương), tâm phân biệt 

chính là thấy những gianh 

giới chuyển động khác 

nhau của các hạt điện tử 

khác nhau đó cho là thật 

có”. “Vọng tưởng, phân biệt 

chỉ là sự đồng bộ của lục 

căn và lục trần khi tiếp xúc 

nhau mà có – nếu thấy lục 

căn và lục trần đều là 

không (không chấp trước 

lục căn và lục trần là thật 

có) thì vọng tưởng, phân 

biệt liền biến mất (bởi vọng 

tưởng, phân biệt không 

nằm ngoài những thứ liên 

quan đến lục căn và lục 

trần)”. 
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➢      Phật pháp nói rất rõ 

ràng: “không chấp trước, 

không vọng tưởng là A la 

hán (A la hán vẫn còn 

phân biệt hay có giới hạn 

về không gian của bản thể, 

tự tánh,… “gọi là niết bàn 

của a la hán” chưa hòa 

nhập với cái niết bàn vô 

biên của Phật, của tự 

tánh,…của bản thể vô biên 

của vũ trụ, tuy rằng đã 

phá vỡ được hiện tượng 

giam hãm nhưng lại trong 

một phạm vi nhỏ, ngoài cái 

phạm vi nhỏ này ra thì 

bên ngoài nó vẫn cho là 

thật, chưa tới được chân lý 
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vô biên của Phật là khắp 

vũ trụ đều là giả, các pháp 

đều là giả, các cõi đều là 

giả,…). Không phân biệt 

tức bình đẳng là Bồ Tát (bồ 

tát không phân biệt danh 

giới giam hãm, mở rộng 

không gian giam hãm dần 

ra khắp vũ trụ tức tâm từ 

bi rộng lớn,… nhưng còn 

cái chấp thiện, chấp cảnh 

giới thiện (tức nghiệp 

thiện),… chưa phá vỡ được. 

“Không chấp trước, không 

vọng tưởng và không phân 

biệt mới là niết bàn của 

Phật”. 
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“Vì có chấp trước nên có 

vọng tưởng và phân biệt, 

Không còn chấp trước thì 

vọng tưởng, phân biệt liền 

tiêu tan” 

    Cho nên, “Bản chất 

của sự tu hành là phá 

chấp. Bản chất của sự 

giáo dục chính là phá 

chấp, Phật dạy: “thấy 

các tướng không tướng 

thì người đó đồng như 

lai”, chân lý tối thượng 

chỉ đơn giản là như 

vậy”. 
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5: … 

6: … 

…Các bạn có thể tự mình 

 tìm hiểu thêm!... 
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 CHƯƠNG 3: 

VŨ TRỤ $ TỰ TÁNH 
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✓     Đức Phật dạy: “biết Phật hiểu 

tánh là đã giác ngộ rồi, còn biết 

cách dừng dứt vật lý thì mới giải 

thoát được”. 

✓     Lục tổ huệ năng dạy: “tu 

hành không biết phật tánh, tu 

hành vô ích”. 

✓     Tổ Huyền Quang dạy: “vị nào 

không biết phật tánh của mình 

thì vĩnh viễn phải đi trong sáu 

nẻo luân hồi, đồng nghĩa làm 

theo sự  xúi bảo của ma vương”. 

✓      … 
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A: VŨ TRỤ: 

    Giác và bất giác là toàn thể vũ trụ, 

giác là phật giới (giác là trong tâm tịch 

tịnh, sáng suốt, là tự tánh Phật không 

có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước – 

người tu hành là thường ngày sống với 

cái tánh giác này, không khởi tâm tạo 

nghiệp), bất giác là pháp giới (bất giác 

là có hiện tượng giam hãm, có vọng 

tưởng, phân biệt, chấp trước, là việc 

bạn khởi tâm động niệm). Con người 

chúng ta cũng đầy đủ giác và bất giác 

nên chúng ta và vũ trụ vốn đồng một 

thể, là sự thể hiện thu nhỏ của vũ trụ. 

Niệm bất giác của các tánh phật trong 

mỗi chúng sinh ban đầu (từ vô thủy) 

phát sinh ra dao động nên nó có biên 
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độ, gọi là nhị biên, từ đó hình thành 

ra âm dương, thời gian, không gian, 

các cõi và vạn vật (gọi chung là các 

pháp giới) - nhưng tất cả đó đều là 

huyễn tướng của vật chất, là ảo ảnh, là 

không thật, là do ý niệm dao động ban 

đầu rồi sau đó liên tục phát sinh nối 

tiếp nhau một cách bất giác tạo ra. Nó 

liên tục phát sinh ý niệm dao động 

(hay còn gọi là ý không thanh tịnh, ý 

bất giác…) vì sự cuốn hút âm dương 

của chính nó tạo ra. Do số lượng các 

các tánh phật khi bất giác là vô lượng 

nên càn khôn vũ trụ cũng bao la 

không giới hạn, vạn vật và các cõi 

cũng là vô lượng theo. 
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    Chúng ta có thể hiểu về vũ trụ theo 

cách khoa học như sau: 

+    “Căn bản”, trong càn khôn vũ trụ, 

muôn loài vạn vật chịu sự chi phối của 

3 hiện tượng vật lý chính của âm 

dương: Hiện tượng tự nhiên (Quy luật 

tự nhiên, quy luật nhân quả), Hiện 

tượng vật chất (hình tướng, sắc), và 

hiện tượng tinh thần (tín hiệu, thọ 

tưởng hành thức).  

-    Hiện tượng tự nhiên là hiện tượng 

tự nhiên mà phát sinh, nó không hề 

có nguyên nhân, nhưng lại theo một 

quy luật mang tính bảo toàn, tuyệt 

đối, trật tự, và bền vững.  
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-    Hiện tượng vật chất là hiện tượng 

do ý niệm bất giác được tích lũy liên 

tục mà sinh ra của các tánh phật khi 

bất giác rơi vào tam giới, như Bồ Tát 

Di Lạc nói “niệm niệm thành hình”,… . 

Trong mỗi ý niệm đều có hiện tượng 

vật chất, trong mỗi hiện tượng vật chất 

lại đầy đủ thọ, tưởng, hành, và thức - 

sắc là hiện tượng vật chất, thọ tưởng 

hành thức chính là hiện tượng tinh 

thần, mỗi ý niệm đều đầy đủ hiện 

tượng vật chất và hiện tượng tinh thần. 

“Có ý niệm sẽ có vật chất, không có ý 

niệm sẽ không có vật chất”, đây là điều 

vô cùng quan trọng để hiểu về bản 

chất của vũ trụ.  Ý niệm bất giác thì tự 

nhiên mà có, nó không hề có nguyên 

nhân, chỉ là bất giác là liền sinh ý 
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niệm mà kiến tạo ra vạn vật. Trong tự 

tánh thì không có loại ý niệm này mà 

“mỗi tánh phật chỉ có cái ý hay thấy, 

nghe, nói, biết hằng trong thanh tịnh, 

nó không khởi tâm động niệm (không 

có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước) 

để tạo ra vạn vật, nó chỉ là nó”. 
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B: TỰ TÁNH: 
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+    Chúng ta bị luân hồi bởi chúng ta 

không biết đường trở về với chân tâm 

tự tánh, về với bản thể của vũ trụ. Vậy 

chúng ta làm sao để trở về được? – đó 

chính là chúng ta chỉ cần nhận ra 

được phiền não (vọng tưởng, phân biệt, 

chấp trước) là giả không phải thật và 

sống với tâm giác sáng là đủ, dần sẽ 

đến lúc nhân duyên chín muồi chúng 

ta tự khắc giác ngộ và giải thoát. Con 

đường giải thoát mà đức phật chỉ dạy 

nơi thế giới này duy nhất chỉ có một 

pháp môn là chân thật, pháp môn này 

nằm trong cả 5 pháp môn mà đức phật 

chỉ dạy là 3 pháp môn thiền (tiểu thừa, 

trung thừa và đại thừa), pháp môn mật 

tông và pháp môn niệm phật (tịnh 

tông) – đó là pháp môn thanh tịnh 
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thiền mà Đức Phật truyền riêng, 

truyền ngoài kinh điển, sau này gọi là 

thiền tông, là pháp môn thứ 6, Phật 

Gáo Việt Nam gọi là thiền tối thượng 

thừa. 

-    Pháp môn thiền tông hay gọi là 

pháp môn thanh tịnh thiền, là con 

đường duy nhất để trở về phật giới, về 

bể tánh thanh tịnh phật tánh - hay là 

nguồn cội của chính mình, của muôn 

loài và vạn vật trong khắp càn khôn vũ 

trụ. Trong bể tánh thanh tịnh phật 

tánh rộng lớn không có biên giới ấy có 

vô lượng vô biên đức phật, có vô lượng 

vô biên tánh phật. Các tánh phật chưa 

thành phật bởi không có công đức để 

hình thành nên một kim thân phật, 
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nên thắc mắc và tìm kiếm, rồi bất giác 

mà đi vào tam giới, lăn lội luân hồi 

trong đó đến chừng nào chán và tìm 

đến sự giác ngộ giải thoát thì lo tu 

hành, xây dựng công đức để tìm đường 

về lại với phật giới, thành phật. Công 

đức chân thật, duy nhất và là vô lượng 

khi một người nhận được tánh phật 

của chính mình và biết đường trở về 

phật giới có thể giúp một hoặc nhiều 

người khác, chúng sinh khác,… cũng 

nhận ra phật tánh của họ và biết được 

đường về phật giới ấy, về quê sưa 

chung của mọi chúng sinh, về bản thể 

của vũ trụ vạn vật. 

+    Trong phật giới hay bể tánh thanh 

tịnh phật tánh, phật tánh được nuôi 
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dưỡng bởi điện từ quang (hay vô lượng 

quang phật) ngập tràn cùng khắp 

trong đó. Tự tánh” có cái thấy, nghe, 

pháp, biết trùm khắp, không bị giới 

hạn, như giữa các đức phật có thể tự 

nhiên hiểu được nhau mà không ngăn 

ngại,…). 
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Nào ngờ tự tánh bao la trùm khắp, 

Nào ngờ tự tánh vốn tự thường hằng, 

Nào ngờ tự tánh là cội nguồn vạn vật, 

Nào ngờ tự tánh không chút nhiễm ô, 

Nào ngờ tự tánh dễ nhận dễ sống, 

Nào ngờ tự tánh chẳng tu mà được, 

Nào ngờ tự tánh là chốn vô sanh. 
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-    Tóm lại: Phật giới (hay bể tánh 

thanh tịnh) và càn khôn vũ trụ (hay các 

pháp giới chúng sinh là hình ảnh ảo 

nằm trong bể tánh thanh tịnh đó) tuy là 

hai thế giới khác biệt nhưng lại đồng 

một thể, có sự qua lại nhất định, tuy hai 

mà một, bởi không có phật giới tức 

không có các tánh phật thì không thể 

sản sinh ý niệm để tạo ra huyễn tướng 

vật chất, tức tạo ra càn khôn vũ trụ 

được. Cho nên, người giác ngộ là phải 

giác ngộ tới cái không thật của càn 

khôn vũ trụ (Cái gì có hình tướng đều là 

hư giả, sắc tức là không…), và muốn trở 

về với phật giới thì phải nhận ra được 

tánh phật, sống được với tánh phật 

tanh tịnh, dừng và dứt vạn duyên (tức 

dừng cái khởi tâm động niệm,…), cuối 
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cùng là tạo ra công đức để thắng được 

sức hút của vật lý âm dương (tức phá vỡ 

được hiện tượng giam hãm) là con 

đường giải thoát mở ra cho chúng ta về 

rồi. Mục đích của khoa học hay luân lý 

đạo đức xã hội xét đến cùng cực chỉ là 

vấn đề này, quá khứ hiện tại và vị lai 

đều như vậy – ngoài mục đích sau cùng 

này không còn mục đích nào khác cả ! 

                                                                                                                                                          

Adidaphat ! 

 

___**HẾT**___ 
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