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LỜI NÓI ĐẦU 

Chào các bạn. Chúng ta đã biết rằng sự cân bằng là một nguyên lý khách 

quan của vũ trụ và bây giờ tôi sẽ  mời các bạn tìm hiểu sâu hơn qua sách TÂM 

PHÁP ỨNG DỤNG này để chúng ta thấy các giá trị thiết thực của nó.  

Tôi xây dựng sách theo các bài tiểu luận về từng chủ đề khác nhau nên 

nếu các bạn thấy khó hiểu hay thấy chưa cần thiết về vấn đề nào đó trong sách 

thì cứ bỏ qua để sau này chiêm nghiệm lại. Có một số vấn đề mang tính chất để 

tìm hiểu kiến thức thì các bạn không nên tự tìm cách ứng dụng, cũng không 

nên tự luyện tập vì có thể mang lại những hậu quả không tốt cho mình.  

Và chắc chắn rằng có nhiều vấn đề trong sách này gây tranh cãi. Việc đưa 

quan điểm cân bằng như là một cách tư duy mới để nghiên cứu các vấn đề 

trong cuộc sống sẽ dẫn đến những kết quả đầy bất ngờ và chúng ta có lẽ cần 

phải xem xét lại rất nhiều quan điểm trước đây, ví dụ như về vận tốc ánh sáng, 

sự bẻ cong ánh sáng, giãn nở vũ trụ… đến các quan niệm mới trong tôn giáo 

hay thế giới tâm thức con người… 

Có thể một số vấn đề cuốn sách này viết ra là mất cân bằng so với những 

quan niệm cũ sẵn có nhưng chắc chắn rằng nó sẽ là tiền đề cho sự cân bằng 

mới để cuộc sống này được thăng hoa và nhận thức của con người vượt qua 

mọi giới hạn của nó.  

Cũng có thể cuốn sách này sẽ làm một cuộc cách mạng nho nhỏ trong 

nhận thức tư tưởng nếu nó đúng, còn nếu nó sai thì cũng là cơ sở để phản biện 

và khẳng định rằng những quan điểm xưa cũ là đúng. Đó là nguyên tắc phủ 

định của phủ định, cũng chính là nguyên tắc cân bằng.  

Tác giả mong sẽ nhận được những đóng góp ý kiến chân thành, cả khen 

lẫn chê về cuốn sách này để có thể hoàn thiện hơn sau mỗi lần tái phát hành. 

Xin cám ơn! 
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MƯỜI NGUYÊN TẮC CÂN BẰNG 

1.Nhân chi sơ tính bình đẳng: Người sinh ra vốn bình đẳng, không thiện  

ác nhưng đã có sẵn mầm thiện và ác trong Tâm thức là do nghiệp báo hay  

di truyền. Giáo dục và môi trường sinh ra người thiện hay ác.  

2.Cân bằng thân-tâm:đau khổ đoạn / Bằng ngang được-mất: phiền  

não trừ.  

3.Cho đi là nhận lại / Vụ lợi là mất thêm / Lợi mình lợi người thì nên /  

Có thêm chữ Hại chẳng nên (làm gì).  

4.Vạn sự do tâm tạo. Số mệnh tạo từ tâm. Vậy sửa Số phải sửa từ Tâm 

5.Không muốn gì cả là đang có tất cả / Muốn tất cả sẽ chẳng có gì cả. 

6.Giáo dục coi trọng kiến thức học thuật nền tảng: vì đó là gốc mọi  

sáng kiến phát minh, coi trọng đạo đức nền tảng vì đó là gốc phát sinh trí  

tuệ.  

7.Kinh tế coi trọng: tài nguyên, tri thức, quản trị, tài chính cân đối và  

công nghệ gốc… thì mới phát triển bền vững, vì  đó là cân bằng. 

8.Chính trị lấy quyền lợi làm trọng, lợi ích dân lợi ích nước hài hòa  

nhau. Chính sách quản lý xã hội phải thống nhất, hợp với mục tiêu chung  

mới là sự cân bằng. 

9.Xã hội lấy lợi ích kinh tế và tinh thần của nhau ra làm bàn cân, biết  

chia xẻ, cùng cho, cùng nhận… hợp lý cũng là sự cân bằng.    

10.Sức khỏe thì làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, biết thư giãn thân tâm.  

Luôn chú ý và dưỡng sinh chăm sóc tốt cơ thể mình khỏe mạnh cũng là  

cân bằng.   

Ngay bây giờ nếu chúng ta giữ một thái độ cân bằng trong suy nghĩ, tư 

duy với mọi việc của cuộc sống thì chúng ta sẽ thấy được Sự thật. Chúng ta sẽ 

đến với sự thật bắt đầu bằng phương pháp tư duy logic ngược nhé.  

 



 

3 

 

Bài 1: TƯ DUY LOGIC NGƯỢC VÀ  TƯ DUY LOGIC THUẬN 

Chúng ta thường ứng dụng tư duy logic trong cuộc sống hàng ngày và đó 

thường là tư duy logic thuận, điều này nghĩa là khi muốn tìm hiểu một chủ thể, 

chúng ta thường hay phân tích ra các yếu tố cấu thành rồi nghiên cứu tính chất 

từng yếu tố,sau đó tập hợp chúng lại và gán cho tính chất của tổng thể, điều 

này nghĩa là chúng ta nghiên cứu tính chất của tổng thể theo tính chất các cá 

thể cấu thành.  

Còn tư duy theo logic ngược tức là ngược lại với cách trên, nghĩa là ta 

phải nghiên cứu tính chất của các cá thể theo hướng tổng thể mà không phân 

chia, phân biệt, thậm chí không tách biệt cả người nghiên cứu với đối tượng 

cần nghiên cứu.  

Hiểu cách khác, nếu tư duy logic thuận là chúng ta phải đi từ nguyên nhân 

suy ra kết quả thì tư duy logic ngược chúng ta phải chấp nhận đưa ra kết quả 

trước rồi tìm các nguyên nhân sao cho phù hợp với kết quả đó.   

Do đây là hai cách tư duy trái ngược nên trong nhiều trường hợp kết quả 

cuối cùng sẽ trùng nhau, nhưng trong trường hợp khác sẽ không giống nhau. 

Minh chứng rõ là sự khác nhau giữa lý thuyết tuyệt đối của Newton và lý 

thuyết tương đối của Enstein khi cùng nghiên cứu sự vận động của tự nhiên. 

Ta lấy một ví dụ đơn giản như sau: xét về một gia đình gồm có mẹ A, bố 

B và con C.  Nếu tư duy logic thuận tức ta nghiên cứu tổng thể theo chi tiết 

thì nếu ta biết mẹ A sinh ra bạn C và bố B sinh ra bạn C, vì thế mẹ A và bố B 

đương nhiên là hai vợ chồng. Nhưng nếu tư duy logic ngược là chi tiết theo 

tổng thể thì gia đình này có thể rơi vào tới 3 trường hợp, hoặc cũng có thể gia 

đình họ giống kết luận trên, ngoài ra bạn C chỉ là con ruột mẹ A hay bố B và 

thậm chí là con nuôi của cả hai mà họ vẫn là 1 gia đình. 

Một cách hiểu nữa là tư duy theo logic thuận khi xưa nay bạn cứ tách vật 

muốn nghiên cứu ra khỏi chủ thể, tức là bạn xem xét một việc ở ngoài mình. 
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Còn bây giờ nếu bạn tư duy mình chính là vật nghiên cứu, tức chủ thể và 

khách thể không phân biệt, khi ấy bạn sẽ có nhận thức khác, đó là tư duy logic 

ngược.  

Ta lấy một ví dụ khác là bạn ngồi trên một máy bay đang bay. Nếu bạn 

nhìn ra ngoài cửa sổ bạn sẽ thấy mây đang bay ra phía sau, nếu ai ở dưới đất 

quan sát sẽ thấy bạn đang bay và nếu chúng ta không phân biệt trong tâm mình 

chủ thể và khách thể thì sẽ thấy tất cả cùng đang bay. Và đây là lối tư duy theo 

tổng thể mà lý thuyết tương đối được hình thành.  

Lợi ích của các phương pháp tư duy trong cuộc sống chúng ta là đối với 

những vấn đề cần làm chúng ta nên tư duy theo cả hai cách xem kết quả như 

thế nào rồi mới rút ra kết luận. Khi chúng ta đưa ra nhiều quyết định chi tiết 

mà nó sẽ liên quan đến kết quả của tổng thể thì sẽ hạn chế các mâu thuẫn giữa 

các chi tiết với nhau và chi tiết với tổng thể, điều này cũng có nghĩa là hạn chế 

các sai lầm. Nếu ta dùng nó để xây dựng các chính sách hoạch định quản lý thì 

sẽ ít xảy ra trường hợp các đường lối chính sách văn bản mâu thuẫn nhau. Và 

cách tư duy này đặc biệt cần để giải quyết các vấn đề mà chúng ta chưa có khả 

năng trực nhận một cách rõ ràng như hạ nguyên tử, vật chất tối, phản hấp dẫn... 

đến thế giới tâm thức... do hạn chế về phương tiện.  

Thật sự phương pháp tư duy này cũng không có gì là mới mẻ, nó được 

dùng từ lâu nhưng ít người chú ý và có khả năng dùng nó. Tuy nhiên tất cả 

chúng ta đều có thể dùng được nó nếu chúng ta quan tâm và áp dụng một số 

luyện tập để khai mở tiềm năng trong chính mình.  

Điều cốt lõi để có thể tư duy theo logic ngược thì bạn phải học cách không 

phân biệt trong tư duy của mình bởi vì chúng ta đã có thói quen chia cắt mọi 

thứ. Bạn có thể nhìn ra được rằng bạn và vũ trụ chỉ là một không? Bạn có thể 

vừa là chủ thể, vừa là khách thể, tức là bạn chính là cái đang muốn nghiên cứu, 

chứ không phải là bạn đang nghiên cứu cái đang ở ngoài mình? Làm được như 



 

5 

 

vậy thì tâm của bạn phải bình đẳng. Và khi bạn tư duy với cái tâm bình đẳng 

thì tôi gọi phương pháp tư duy này là tư duy vô thức. Chắc bạn thắc mắc tư 

duy vô thức là làm sao? Vậy bạn hàng đêm vẫn đang nằm mơ, những hình ảnh, 

tiếng nói và sự kiện xuất hiện trong giấc mơ của bạn như một cuốn phim vậy, 

tuy nhiên rõ ràng lúc này bạn đâu có ý thức điều khiển đạo diễn giấc mơ đó. 

Và cuốn phim giấc mơ đó do vô thức của bạn đạo diễn đó. Các thông tin để 

điều khiển các hoạt động trong cơ thể ta là hệ thần kinh thực vật mà ta còn gọi 

là bản năng đều do hoạt động của vô thức mà ra. Nếu bạn biết cách điều khiển 

được tư duy vô thức, nắm bắt được nó thì bạn sẽ làm chủ hoàn toàn được chính 

mình. Nếu bạn tư duy một vấn đề gì đó bằng tư duy vô thức một cách có kiểm 

soát thì chắc chắn bạn sẽ thấy nhiều cái mà số đông không thấy. Cái mà chúng 

ta thấy được không phải bằng ý thức của mình, không cần dụng công tư duy thì 

gọi là kiến tính – tức thấy tính thật của vạn vật. Muốn tâm bình đẳng thì ta phải 

biết thiền định. Và tôi mời các bạn tìm hiểu về thiền định. 

 

Bài 2:  CÂN BẰNG VÀ THIỀN ĐỊNH  

Chắc bạn đã nghe nói nhiều về các thiền sư. Chắc các bạn đã từng tự hỏi 

tại sao nhiều thiền sư lại sẵn sàng từ bỏ mọi thứ như giàu có; danh vọng và địa 

vị để đi tu. Các bạn cũng không thể hiểu rằng tại sao đức Phật từ chối lâu đài 

để tu hành trong rừng và vì sao vua Trần Nhân Tông lại từ bỏ làm vua để lên 

núi trở thành một ẩn sĩ? Vì sao một tướng cướp, sau thời gian thiền định trở 

thành người cứu nhân độ thế?! 

Có vô số ví dụ mà chúng ta không thể giải thích bằng những quan niệm 

hay lý lẽ của xã hội đời thường vì đa số chúng ta đều tham vọng về danh vọng, 

tiền bạc, chiếm hữu… nên chúng ta hay coi sự thành công về tiền tài và danh 

vọng là thước đo hạnh phúc của mình. Ngược lại những thiền sư họ coi những 

thứ đó là sự giả tạo và đau khổ mà thôi. Đây là sai biệt về ý thức hệ.  
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Vâng, chính thiền định có thể làm thay đổi cả tâm thức của bạn, thậm chí 

cả bản chất của bạn. Đó chính là bí ẩn của thiền định?. 

Trong cuộc đời mình, chắc hẳn bạn đã từng gặp một trạng thái như thế 

này:  đột nhiên tâm trí của bạn trở nên trống rỗng trước một cảnh tuyệt đẹp, đó 

có thể là cảnh thiên nhiên, trước một bức tranh, một cô gái đẹp hay một nơi 

trang nghiêm yên tĩnh. Người bạn lặng đi. Trong tích tắc đó, bạn không thể nào 

nghĩ được bất cứ cái gì, thậm chí bạn quên cả sự tồn tại của chính mình. Đó là 

trạng thái thiền. Thiền là một trạng thái trống rỗng của tâm trí – là sự giải 

phóng hoàn toàn của tâm thức. Ở trong tình trạng đó, ta cảm thấy sự khoái lạc, 

cảm thấy được sự giải thoát. 

Và người ta tập thiền là để tìm và kéo dài trạng thái giải thoát đó theo ý 

muốn. 

Người ta hay nghĩ rằng thiền là một phép tu của đạo Phật. Thật ra nó có từ 

thời xuất hiện loài người có ý thức - bởi thiền là một trạng thái sẵn có của tâm 

trí. Ngay từ thời cổ đại cách nay hơn 4500 năm ta đã thấy hình ảnh của thiền 

qua các tượng đá ở Ai cập. Phật giáo chỉ phát triển phép thiền vào các phép tu 

của mình - và nhiều tôn giáo khác cũng làm giống như vậy. Vì vậy, thiền định 

không có liên quan gì đến tôn giáo. Cho nên, dù bạn có hay không tôn giáo, 

bạn đều có thể thiền - và kết quả là đều mang lại sự giải thoát cho bạn giống 

như nhau. Hơn thế nữa, nếu bạn có tôn giáo, thì nhờ thiền có thể bạn sẽ tự xét 

lại một số quan điểm trong chính tôn giáo của mình - điều này giúp bạn minh 

triết hơn mà điều chỉnh lòng tin cho phù hợp với thời đại. 

Các lợi ích chính của thiền: trạng thái thiền tác dụng rất lớn tới cơ thể, từ  

hoạt động não bộ, nội tiết, tư duy. 

1-Bảo vệ sức khỏe: Do ổn định được hệ thần kinh thực vật lẫn thần kinh 

động vật nên thiền có tác dụng bảo vệ sức khỏe do cân bằng được trạng thái ổn 
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định của các thông tin sinh học, qua đó điều hòa nhịp hô hấp, nhịp tim, tuyến 

nội tiết… làm cơ thể không bị ách tắc gây rối lọan các họat động sinh học.   

2-Khai mở tâm thức cùng với khả năng tư duy, khai mở tuệ giác sáng 

suốt, có thể phát triển được các khả năng đặc biệt.  

3-Tự giải thóat: Những trạng thái tâm lý như vui – buồn,đủ – thiếu, đúng –

sai, sướng - khổ…trên đời này thực sự chẳng qua là những quan niệm do tâm 

thức chúng ta nhận thức mà ra. Vì thế, trong cõi thiền, khi những sự nhận thức 

đó bị triệt tiêu, chúng ta chẳng biết tới buồn, vui, đúng, sai thì cái tâm khổ đau 

cũng trở thành an lạc. Như vậy, dù bạn là ai, cuộc đời bạn thế nào thì tâm bạn 

cũng đều an lạc như nhau, và đó là sự giải thoát về tâm thức.      

4-Nuôi dưỡng tính nhân bản: Bản chất sâu thẳm nằm sẵn trong lòai người 

là lòng từ bi và yêu thương mà nhà Phật gọi là phật tính. Phật tính đã nằm sẵn 

trong lòng mỗi người từ khi mới sinh ra, một em bé mới sinh, thậm chí còn 

trong bụng mẹ thì nhu cầu tình cảm đầu tiên của bé là yêu thương. Thiền định 

giúp con người trở về trạng thái tinh thần nguyên thủy, làm người ta tự cảm 

nhận về chính mình, từ đó có thể tự sửa đổi tâm tính của mình.  

5- Giải thoát tư duy chính kiến: Thiền đồng nghĩa sự tự do tinh thần. Mọi 

giáo lý, tư tưởng,quan điểm hay bất cứ sự áp đặt chủ quan nào đều không có 

chỗ trong thiền. Trong thiền chỉ có sự thật. Nhiệm vụ của thiền là giúp chúng 

ta nhìn thấy sự thật của chính mình và vũ trụ, để mà sống và hành động cho 

phù hợp với tự nhiên. Chính điều này sẽ đưa tâm bạn vào trạng thái cân bằng 

để bạn có thể chứng nghiệm và tư duy logic ngược.   

Tôi nhắc lại một số phương pháp thiền định đã đề cập ở sách tâm pháp 

phần 1:  

Cách 1: Chúng ta bắt đầu xua đuổi các suy nghĩ vọng tưởng bằng cách cố 

gắng tập trung tâm trí để đếm nhẩm theo chu kỳ từ 1 đến 10 và lặp lại. Tùy 

theo tâm trạng hay khả năng mỗi người, có thể đếm nhiều hay ít lần, nếu khi 
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bất chợt ta dứt đếm ngang mà trong đầu cũng không còn lẩn quẩn các suy nghĩ 

nữa là được. Giữ trạng thái này được càng lâu càng tốt. Nếu các ý nghĩ  quay 

trở lại thì lại đếm tiếp. 

Cách 2: Hít thở đều đặn. Chỉ tập trung chú ý tới hơi thở của mình, khi hít 

vào biết hít vào, khi thở ra biết thở ra. Sau  đó ngưng sự chú ý hơi thở để 

chuyển tâm vào trạng thái trống rỗng. Làm như thế  đến khi đạt được trạng thái 

vô thức.          

Cách 3: Hãy tìm một chỗ thoáng, đưa sự chú tâm của mình vào một nơi 

nào đó, ví dụ đốt một ngọn nến lên ở nơi lặng gió để lửa nến hướng thẳng lên, 

hơi lay động chứ không được dao động nhảy múa nhiều sẽ gây mất tập trung, 

chú ý vào ngọn lửa. Sau một thời gian thử nhắm mắt lại nếu thấy vọng tưởng 

không xuất hiện nữa là được. Cách này thích hợp tập thiền vào ban đêm vì có 

thể còn có tác dụng tạo tâm lý bình an khá tốt, dễ làm ta liên tưởng tới sự thanh 

tịnh linh thiêng hay sự tĩnh lặng lãng mạn. Ban ngày có thể thay ngọn nến bằng 

một chậu nước lặng sóng hay một quả cầu thủy tinh trong suốt, hay ngồi thiền 

trước mặt ao hồ cũng được.  

Cách 4: mắt nhắm lại, tưởng tượng trước mắt mình là một bảng trắng tinh 

hay khoảng không trong suốt, trên bảng chỉ có một con số 0 duy nhất. Hãy Trụ 

tâm vào số đó để đuổi các ý tưởng hỗn loạn đi. Trụ tâm như vậy 5 phút. Cũng 

có thể trụ tâm vào một điểm nào đó trong cơ thể (ví dụ là điểm giữa trán hay 

ngón tay của mình chẳng hạn…). Sau đó một lúc hãy thoát khỏỉ trụ tâm và chỉ 

còn sự trống rỗng trong đầu. Nếu trong quá trình hành thiền suy nghĩ quay trở 

lại thì trụ tâm tiếp.  

Cách 5: Hít vào ta niệm câu: Nam mô A di đà phật – thở ra không niệm gì 

mà cứ để tự nhiên, trống rỗng tâm. Chú ý phải tự nhiên niệm khi hít vào kiểu 

phản xạ mới tốt. Sau nhiều lần thì ngưng niệm luôn, tức là cả hít vào hay thở ra 

đều rỗng tâm 
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Cách 6: Ngoài ra ta có thể theo cách vừa thiền vừa nghe một vài loại nhạc 

thiền (âm điệu trầm - đều) hay chú tâm vào việc lần chuỗi hạt hoặc ngồi soi 

nhìn mình vào một tấm gương lớn trước mặt cũng được. Một số tôn giáo cũng 

có những cách thiền riêng như nghe kinh, niệm Phật, niệm chú hay đọc kinh… 

Cách 7: nếu các cách trên bất thành, tức ta không thể vào vô thức khi đã 

áp dụng mọi cách, đầu óc vẫn suy nghĩ lung tung, lúc này đừng cố gắng loại bỏ 

suy nghĩ nữa, mà ngược lại hãy bắt bộ não suy nghĩ thật nhiều những cái mà 

nó đang muốn nghĩ, hãy suy nghĩ thật nhiều, thật căng thẳng, bắt đầu óc suy 

nghĩ bằng hết những những gì nó muốn hay ta có thể đưa cái tâm đang nghĩ 

của mình chú ý tới những loạn nghĩ của chính mình, chúng ta chỉ theo dõi nó 

hoạt động ra sao chứ không níu kéo giữ lại hay đuổi nó đi. Dùng phép tâm trị 

tâm như vậy thì chắc chắn nó sẽ mệt nhoài (nhưng chúng ta có thể hơi đau đầu) 

và tự bộ não sẽ bỏ việc suy nghĩ. Sau đó ta lại bắt đầu trở lại một trong các 

bước trên để quay trở lại vô thức. Lưu  ý rằng ta có thể tập riêng từng bước hay 

kết hợp các bước với nhau cũng được.  

Vậy thì phải thấy rằng thiền là cái gì đó vô cùng thú vị. Thật vậy, nếu bạn 

chưa rơi vào 5 phút thiền thật sự thì thật khó giải thích cho bạn hiểu sự hạnh 

phúc hoan lạc khi mà tâm trí bạn được giải phóng hoàn toàn trong thiền định. 

Bạn sẽ cảm thấy toàn thân mình bị hòa tan trong hư không. Đó là sự giải thoát 

hoàn toàn trong hiện tại. Vì vậy, hãy hành thiền bạn sẽ chứng ngộ được tất cả 

sự vi diệu của tạo hóa. Rải rác khắp nơi trong tập sách này bạn sẽ thấy được 

những ứng dụng hữu ích của thiền.  

 

Bài 3: CÂN BẰNG TRONG VẬT LÝ  

Bạn có thể biết rất rõ về các phương pháp nghiên cứu khoa học thực hành 

với các dụng cụ thiết bị lỉnh kỉnh hay tinh vi hiện đại. Nhưng bạn đã nghe nói 
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về một phương pháp nghiên cứu bằng tư duy logic ngược hay bằng tâm thức 

chưa?.   

Khoa học thường căn cứ vào những gì thấy xung quanh ta, dùng nó làm 

đối tượng để nghiên cứu, sau khi đo đạc, tính toán rồi đưa ra các lý thuyết, 

công thức toán học, vật lý để giải thích hiện tượng đó. Đây là phương pháp 

nghiên cứu thực hành hay tư duy bằng logic thuận. 

Khi gặp các vấn đề phức tạp mà chưa thể có điều kiện thiết bị để nghiên 

cứu, khoa học phải đưa ra một giả thuyết lý thuyết tổng thể trước, sau đó tìm 

kiếm các thực nghiệm để chứng minh giả thuyết đó. Nhiều giả thuyết sẽ được 

đặt ra, dùng sự loại trừ để nghiên cứu, nếu giả thuyết nào giải thích và đáp ứng 

nhiều nhất, hay tốt nhất, hay hợp lý nhất các hiện tượng thì công nhận lý thuyết 

hoặc học thuyết đó. Đây là phương pháp nghiên cứu bằng tư duy logic ngược.  

Phương pháp nghiên cứu bằng vô thức cũng vậy: sau khi ta giải phóng 

hoàn toàn sự lộn xộn của mọi suy nghĩ trong đầu, khi đầu óc ta đã được ở trong 

trạng thái rỗng hoàn toàn mà ta gọi là trạng thái vô thức, hãy đem các vấn đề lý 

thuyết mà ta quan tâm vào đó, hãy cho các thí nghiệm tương tác phản ứng 

trong đầu chúng ta. Sau đó chúng ta xem xét lại kết quả những thí nghiệm ấy, 

xem các khả năng tương tác và sau đó, hoặc là để kiểm chứng những kiến thức 

đã biết có hợp lý hay không, hoặc phát triển ra lý thuyết mới để giải thích 

chúng. Nếu chúng không hợp lý, hãy tìm xem tại sao, nó sai chỗ nào và cuối 

cùng là tìm câu trả lời khác có vẻ hợp lý hơn. Để nghiên cứu một vấn đề mới 

cũng làm như vậy. Nhiều lý thuyết, học thuyết khoa học được xây dựng theo 

cách này. Đó là phương pháp nghiên cứu không tốn kém quá nhiều mà lại khá 

hiệu quả. Đặc biệt phương pháp này không đòi hỏi quá nhiều chi phí hay các 

thiết bị khoa học đắt tiền mà các nước nghèo không thể có nên thích hợp cho 

mọi đối tượng tham gia nghiên cứu.  
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Sau đây là những vấn đề mà tôi xin trình bày sau nhiều năm nghiên cứu 

bằng phương pháp tư duy logic ngược và trên quan điểm của nguyên lý cân 

bằng. Tôi biết có một số vấn đề đưa ra có thể xây dựng thành một học thuyết 

mớivà cũng như có thể gây tranh cãi trong giới khoa học chính thống.  

1-CÂU CHUYỆN VỀ THƯỢNG ĐẾ 

Sự việc cách đây vài ngàn năm, khi ý thức loài người khai mở, người ta đã 

thường hỏi “Ta” từ đâu tới, và thế giới xung quanh mình thực sự là gì?. 

Vài ngàn năm sau, câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải, mặc dù vô số các nhà 

tư tưởng, triết học, tôn giáo và khoa học gia… đã cố gắng tìm cách giải.  

Và với bản chất tìm tòi khám phá, loài người đã nghĩ ra được từ “Thượng 

đế”. Nơi này gọi là Thượng đế, chỗ khác gọi là Đấng tối cao, nơi kia là Đấng 

sáng tạo, siêu nhiên và còn gì gì nữa… Phật giáo không dùng từ Thượng đế, 

đối với họ, thế giới này tạo thành từ Tứ đại (Đất, nước, gió, lửa.). Nhưng đất –  

nước – gió - lửa từ đâu ra? Họ nói là từ “Không” vận động theo duyên hợp mà 

thành. Nhưng cõi không ấy từ đâu? Suy cuối cùng hóa ra cũng từ Thượng đế 

mà tạo ra cả!.    

Vậy Thượng đế là ai? Hình dáng ngài như thế nào? Có phải trông giống 

như loài người như quan niệm về Chúa Giesu - là hình ảnh của Ngài – do 

chính Thượng đế cử xuống trần gian hay không? Nếu nói rằng chúa Giesu là 

con của Thượng đế nên chính là Thượng đế thì vạn vật trên thế gian này cũng 

do Thượng đế tạo ra, vậy mọi cái đều đại diện cho Thượng  đế  hay sao?.Vậy 

thì thật sự Thượng đế có hay không?   

Bạn hãy nhìn xung quanh mình đi, tại sao trái đất tự quay xung quanh 

mình, mặt trăng xung quanh trái đất, trái đất xung quanh mặt trời, ngày và 

đêm, thủy triều… hoạt động theo đúng một lịch trình được tính toán chính xác.   

Hoặc hãy nhìn  vào cơ thể sinh vật và chính mình, sinh vật có giống đực 

và cái, các bộ phận tim, gan, não, phổi… cấu thành cơ thể, không thiếu mà 
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cũng chẳng thừa bộ phận nào - mọi cái tác động hỗ trợ lên nhau để tạo thành 

cơ thể sống hoàn chỉnh. Sự xắp xếp chính xác lạ kỳ, chính xác tới từng tế bào, 

màu từng cọng lông, sợi tóc…  của bạn làm ta phải kinh ngạc.  

Rõ ràng không thể nói rằng đó là xắp xếp ngẫu nhiên, vì nếu là sự ngẫu 

nhiên thì không thể nào giống nhau của mọi cá thể cùng loài, giống từ thế hệ 

này sang thế hệ khác. Ở đây có một trật tự, một sự tính toán rõ ràng. Mà đã có 

xắp xếp tính toán thì phải có sự tư duy Logic.  

Vậy thì ai đã tính toán, xắp xếp và làm nên tất cả các chuyện ấy?.  

Tất nhiên chỉ có một câu trả lời – đó là Thượng đế!. 

Vậy Ngài là ai, và ai đã tạo ra Ngài?. 

Sẽ không bao giờ có câu trả lời nếu ta cứ lập luận theo kiểu cách trên. Nếu 

có chăng chỉ là sự áp đặt theo tư duy duy ý chí của con người.  

Bởi vì Thượng đế chẳng là “Ai” cả. Mọi cái trong vũ trụ này không phải 

tự nhiên mà thành. Tất cả vũ trụ chúng ta đều vận hành theo những trật tự – 

quy luật chung và riêng (của vật lý, hóa học, sinh học…) nhất định - quy luật 

vận hành chung nhất là quy luật nhân quả và bảo toàn. Chính sự vận động của 

các hiện tượng, theo những quy luật khác nhau mà tạo nên vạn vật. Cái A sẽ 

thành cái B, cái B biến thành cái C, rồi cái C kết hợp với cái A biến thành cái 

D khác nữa… và tiếp tục biến mãi như vậy nên mọi thứ sẽ được hình thành.  

Vậy thì tính vận động logic là một thuộc tính của vũ trụ, và Thượng đế 

chính là cái “Tính” ấy: Thượng đế tính. Thượng đế không phải là một hình ảnh 

cụ thể.  

2- VŨ TRỤ VẬN ĐỘNG  

Ngay từ xa xưa, khoảng trên 2500 đến 3000 năm, quan niệm của các tôn 

giáo như Balamon, Phật giáo… đều cho rằng vũ trụ chúng ta từ Tứ đại (đất, 

nước, gió, lửa) mà tạo thành. Việc tạo thành vạn vật trên thế gian này do duyên 

hợp và theo những quy luật định sẵn được mô tả trong sách Kinh dịch có từ 
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khoảng 4000 năm trước. Xuyên suốt các tài liệu của tri thức loài người xưa và 

nay đều nói đến sự biến dịch (tức sự chuyển động) của vạn vật – và nhờ sự 

biến động đó mà có thế giới này. Kinh dịch quả là một tác phẩm triết học siêu 

phàm, bởi vì nó mô tả được chi tiết sự biến dịch đó theo dạng gần như toán 

học. Trong kinh dịch, tất cả vũ trụ này được mô tả bằng hai cái vạch, vạch đứt 

và vạch liền được gọi là lưỡng nghi. Nội dung cơ bản của Kinh dịch là:Vũ trụ 

gọi là Thái cực, Thái cực không có hình thù gì cả, là cái Không hay nói đến 

trong Phật giáo. Từ Thái cực sẽ vận động sinh ra lưỡng nghi. Lưỡng nghi kết 

hợp lại bằng cách dịch chuyển chồng lên nhau (tức là tương tác) tạo thành Tứ 

tượng gồm 2 vạch chồng . Tứ tượng lại tương tác chồng lên nhau thành 3 vạch 

chồng tạo thành Bát quái. Rồi Bát quái lại tương tác chồng lên nhau tạo thành 

64 quái (gọi khác là 64 quẻ). Và cứ thế, nếu thích ta lại cho tương tác chồng 

tiếp sẽ tạo vô số quẻ, mà mỗi quẻ đó tương ứng với từng hiện tượng hay trạng 

thái trong vũ trụ. Điều kỳ dị là, các quẻ đều được dịch chuyển (tức biến dịch) 

theo một quy tắc chuyển dần các trạng thái một cách trật tự lôgic chứ không 

phải  ngẫu nhiên lộn xộn và sau vô số biến dịch lại cũng sẽ trở lại trạng thái 

ban đầu (tương ứng với thuyết luân hồi).          

Với trình độ khoa học ngày nay - khoa học lượng tử đã chỉ ra rằng, khi 

phân tích cùng cực vật chất, thì sẽ là các hạt hạ nguyên tử (người ta đã thấy 

hơn 200 hạt), và các hạt này cấu thành nhân nguyên tử. Bản thân các hạt này 

cũng bất định - vừa là hạt vừa là sóng - chúng chuyển đổi qua lại nhau tùy theo 

từng điều kiện giống như quang tử photon (tức ánh sáng), vừa là hạt vừa là 

sóng vậy.    

Tóm lại Vũ trụ là vận động - là bất định - là không cố định - là không tự 

tánh.  

Đức Phật cũng nói với học trò của mình rằng “Sắc chính là Không, Không 

chính là Sắc…”(kinh Bát nhã). Chúng ta phải hiểu rằng Sắc thể là vật chất hữu 
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hình xác định được cụ thể hình dạng và Không là cái loại vật chất không xác 

định hình dạng, là sự không cố định, ở đây chính là năng lượng theo ngôn ngữ 

của khoa học ngày nay. 

Tóm lại, triết lý phương đông hay khoa học hiện đại đều cho rằng vũ trụ 

này chỉ là sự chuyển đổi qua lại của các loại vật chất vô hình và hữu hình, chỉ 

là sự biến từ cái này sang cái khác chứ chẳng tự nhiên sinh ra, chẳng tự nhiên 

mất đi mà khoa học gọi là định luật bảo toàn vật chất và quan điểm vật chất 

hữu hình và năng lượng là một – chúng liên hệ với nhau bởi một công thức nổi 

tiếng của Enstein: E=m.c2  

3-THUYẾT TƯƠNG ĐỐI CÓ TỪ KHI NÀO? 

Chúng ta nhiệt liệt hoan nghênh Enstein khi ông phát biểu thuyết tương 

đối về không gian và thời gian. Ý của thuyết này là mọi sự vật trong vũ trụ đều 

luôn thay đổi và việc quan sát chúng sẽ có những kết quả khác nhau tùy thuộc 

vào cách quan sát và vị trí quan sát của chúng ta. Thuyết này từng là một cuộc 

cách mạng trong nhận thức của loài người vào thế kỷ 20.  

Và đúng như thế, giả sử chúng ta dùng súng bắn tốc độ để đo tốc độ của 

vật thể đang chuyển động là một xe hơi. Bạn sẽ thấy rằng nếu súng đứng dưới 

lòng đường để bắn tốc độ với mục tiêu là một chiếc xe đang chạy và cũng súng 

này nếu đang ở trên một xe khác cũng đang chạy để bắn chính xe mục tiêu đó 

thì kết quả sẽ là khác nhau.   

Điều cách mạng ở đây là trước đó Newton cho rằng không gian và thời 

gian là tuyệt đối. Tính chất của sự vật luôn cố định, không  phụ thuộc vào 

chúng ta.    

Vậy với thuyết tương đối này, liệu đây có phải là một phát kiến của 

Enstein?  

Kinh dịch và các kinh Phật (Kinh bát nhã …) đều khẳng định từ lâu rằng 

mọi thứ trong vũ trụ đều luôn thay đổi (hoạt động - không cố định). Thậm chí 
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Kinh dịch còn vẽ ra cả quá trình dịch chuyển như thế nào - sẽ bắt đầu từ đâu và 

sẽ đi về đâu.  

Ngày nay Kinh dịch có thể mô tả tương ứng với toán học, vạch liền là 

dương hay số 1, vạch đứt là âm hay số 0, và đây chính là hệ toán nhị phân, hệ 

toán đang bao trùm cả thế giới thông tin của chúng ta ngày nay… 

Khái niệm vòng luân hồi (sự quay trở lại) chính là chu kỳ trong vật lý. 

Và đặc biệt, nếu ta quan sát cách suy luận của nhà bói dịch sẽ thấy rằng 

khi có hai người nếu bốc trùng một quẻ thì cách giải thích ý nghĩa về quẻ đó 

cũng khác nhau. Tại sao? Tại vì nhiều lý do: mỗi anh trước đó có những quẻ 

liên quan khác nhau, hoặc thời gian bốc khác nhau, hoặc nam nữ khác nhau, 

hoặc tuổi tác khác nhau, hoặc v.v…Vậy tức là kết quả quan sát cũng thay đổi 

theo đối tượng và người quan sát? Thậm chí tùy thuộc cả vào không gian và 

thời gian thay đổi.  Đây là quy tắc bất định để giải thích hoặc kết luận trong 

quẻ Dịch. Điều này cũng tương đồng với thuyết tương đối. Thuyết tương đối 

cũng cho rằng không gian và thời gian cũng là tương đối. Vậy chúng ta phát 

biểu gì về sự phát kiến của thuyết tương đối. Liệu chúng ta có thể nói rằng nội 

dung cơ bản của thuyết tương đối đã được loài người biết tới từ hàng ngàn năm 

trước, và công lao của Enstein là phát biểu lại chúng dưới dạng khoa học hiện 

đại bằng công thức vật lý và toán học?. 

Chúng ta cũng cần lưu ý biết rằng Enstein là người Do thái nhưng ông am 

hiểu Phật giáo cũng như triết học Đông phương và ông là một thiền sư.  

4- TRƯỜNG THỐNG NHẤT 

Khoa học hiện nay cho rằng vật chất trong vũ trụ này có 4 lực chi phối:  

-Lực tương tác mạnh hay lực hạt nhân, tức lực gắn các proton, notron với  

nhau.   

-Lực tương tác yếu xảy ra tạm thời trong quá trình biến đổi hạt nhân 

-Lực điện từ xảy ra giữa các hạt vật chất mang điện tích như electron và  
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proton 

-Lực vạn vật hấp dẫn hay lực trọng trường là lực hút các vật chất với nhau 

Tham vọng của khoa học là phải thống nhất 4 lực trên lại. Tuy nhiên cho 

đến nay người ta đã cố gắng thống nhất lại được 3 lực đầu tiên?, nhưng còn lực 

thứ tư là lực trọng trường thì chưa thống nhất với 3 lực trên được. Các câu hỏi 

được đặt ra:  

-Vậy lực trọng trường là gì và có thể thống nhất với 3 lực trên được  

chăng?  

-Tại sao lực trọng trường chỉ là lực hút chứ không đẩy? 

-Tại sao có các loại vật chất khác nhau như sắt, vàng, đồng, nito, oxy…? 

-Tại sao lực tương tác mạnh có thể thắng được lực đẩy điện tích của các 

proton cùng dấu điện tích dương trong nhân nguyên tử nhưng lại không thể hút 

dính được electron mang điện âm vào nó được? (electron chống lại sự hút vào 

đó bằng cách chuyển động vô cùng nhanh xung quanh nhân nguyên tử - điều gì 

khiến chúng phải cố gắng chống lại như vậy?) 

-Có lực phản hấp dẫn và vật chất tối hay không? 

-Tại sao hạt notron lại không mang điện tích mà chỉ có khối lượng?   

Và còn vô số câu hỏi tại sao khác nữa. 

Theo cách suy nghĩ logic ngược của tôi thì thật ra chỉ có sự thống nhất khi 

vật chất không còn là vật thể hữu hình. Khi mà tất cả là một - tức chỉ còn là thể 

năng lượng thống nhất. Tại sao vậy? 

Khi từ năng lượng kết tụ thành vật thể, tự nhiên các lực đó xuất hiện một 

cách đồng thời - như là hệ quả tất yếu của quá trình xuất hiện vật chất.  

Ta thấy rằng lực trọng trường chi phối toàn bộ vũ trụ rộng lớn. Chúng tạo 

ra một trường trọng trường (trường hấp dẫn) lấp đầy trong vũ trụ. Nếu quan 

niệm rằng sóng và hạt đều là dạng của vật chất thì trường hấp dẫn (dạng sóng) 

cũng chính là một dạng vật chất. Như vậy vũ trụ chúng ta không hề trống rỗng 
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mà toàn là vật chất. Vào một thời điểm, khi vật chất hữu hình trong vũ trụ chưa 

hình thành (thật ra không có thời điểm này - nếu xét về tổng thể đại vũ trụ), 

khắp nơi chỉ toàn là năng lượng không hình dạng. Rồi từ nguyên nhân nào đó, 

có thể từ một vụ nổ Big bang theo giả thuyết, các hạt hạ nguyên tử được hình 

thành. Các hạt hạ nguyên tử này sẽ kết hợp tiếp tạo thành proton, nơtron và 

electron. Rồi tiếp theo hạt nhân nguyên tử gồm các notron và proton dính với 

nhau theo quy luật nào đó bởi một lực vô cùng lớn để thắng cả lực đẩy điện từ 

của các proton + với nhaubằng lực tương tác mạnh để cuối cùng tạo thành 

nguyên tử: vật chất đã hình thành. Và lực vạn vật hấp dẫn cũng đồng thời phát 

sinh khi nguyên tử hình thành, vì lực hấp dẫn này chính là tổng lực hạt nhân, 

tức lực tương tác mạnh của nguyên tử khi so sánh bằng giá trị tuyệt đối.  

Như thế chúng ta không thể thống nhất lực điện từ với lực trọng trường do 

tính chất sự tương tác của nó khác nhau.  

Nguyên nhân thứ nhất: do bản chất khác nhau là lực điện từ tương tác lực 

bằng cách đẩy hay hút nhau do sự tích điện (tính chất hạt tích điện trái dấu hút 

nhau - cùng dấu sẽ đẩy nhau), còn lực hấp dẫn tương tác theo cách cộng hưởng 

sóng.   

Nguyên nhân thứ hai để kết luận rằng không thể có sự thống nhất giữa hai 

lực trên là vì sóng điện từ dao động trên môi trường chính là trường hấp dẫn, 

do đó không thể xảy ra chuyện sóng di chuyển trên môi trường là chính nó.  

Nguyên nhân thứ ba là bản chất dao động sóng khác nhau: sóng hấp dẫn 

dao động theo hình sin 4 chiều, còn sóng điện từ dao động theo hình sin 2 

chiều.  

Hệ quả: Tóm lại trường hấp dẫn có thể chính là môi trường ether để sóng 

điện từ lan truyền, là điều mà từ thế kỷ 19 người ta đã tiên đoán. Nhờ có 

trường hấp dẫn mà ánh sáng được lan truyền, sóng vô tuyến điện từ được lan 

truyền giống như âm thanh được truyền đi là do dao động của không khí. 
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     5- ĐỊNH LUẬN BẢO TOÀN VŨ TRỤ  

Ta hãy hình dung như sau về vật chất, bằng cách nào đó, nếu làm cho biến 

năng vật chất tăng dần, có thể do ta tăng nhiệt độ (nhiệt năng) hoặc tăng tốc độ 

(động năng)… chẳng hạn, thì vật chất sẽ biến thành các trạng thái lần lượt như 

sau: rắn - lỏng - khí – plasma - nguyên tử - hạ nguyên tử và cuối cùng  thì mất 

dạng vật chất, chỉ còn là một khối năng lượng. 

Như vậy để vật chất biến thành năng lượng thì vật chất ấy sẽ phải nhân 

với biến số biến năng a lần, tức là:  m. a (với m là khối lượng vật chất ).   

Chiều ngược lại, để khối năng lượng trở lại thành vật chất thì phải giảm 

biến số biến năng xuống b lần, tức E:b (với Elà năng lượng) 

Với việc tăng và giảm như thế, sẽ xuất hiện một điểm biến năng mà vật 

chất và năng lượng chuyển hóa cho nhau là điểm c (là điểm cân bằng),tức 

a=b=c. Ta lập được công thức chuyển hóa m.a=E:b. Thay c vào ta có công 

thức sau E:c = m.c, chuyển vế tức là E=mc2 . Như vậy đây là một trong những 

cách để chúng ta tìm hiểu về nguồn gốc của công thức E=mc2 nổi tiếng của 

Enstein.  

Và ta cũng gọi c là hằng số biến năng chuyển đổi vật chất - năng lượng 

của vũ trụ. Hằng số biến năng c này trong thực tế không thể là một số nguyên 

vì là c trung bình cộng của các cn nguyên tố trong vũ trụ. Thường người ta làm 

tròn c=300 000.    

Vào điểm mà năng lượng chuyển hóa khối lượng thì trường hấp dẫn 

dường như đồng thời được sinh ra là để tạo sự cân bằng nhằm bảo toàn vũ trụ, 

tức là khi mà năng lượng giảm thể tích do tích tụ thành vật chất hữu hình thì 

sinh ra loại vật chất mới vô hình, là trường sóng hấp dẫn - cũng là 1 dạng năng 

lượng, để lấp đầy khoảng trống vũ trụ. Dạng năng lượng này biểu diễn là Ehd= 

h*2 (tính cho một bước sóng) 
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(Với Ehd là năng lượng sóng hấp dẫn, có cường độ sóng h và bước sóng 

. Ở đây do sóng là dao động 4 chiều nên ta phải bình phương bước sóng) 

Từ công thức này chúng ta cũng thấy được rằng tại sao lực tương tác 

mạnh, tức là lực hấp dẫn lại có thể lớn đến mức thắng được lực điện từ. Lực 

điện từ là sóng dao động ngang 2 chiều nên năng lượng một bước sóng được 

biểu diễn là Eđt= h* 

Cấu trúc vũ trụ ta sẽ khảo sát bắt đầu bằng cấu trúc của phần tử nhỏ nhấtlà 

các hạt cơ bản. Dựa vào quy luật bào toàn và đối xứng cân bằng bao trùm vạn 

vật thì năng lượng sẽ chuyển dần sang các hạt hạ nguyên tử. Các hạt hạ nguyên 

tử này sẽ thành proton có khối lượng và mang điện tích dương đồng thời với 

hạt phản proton cũng có khối lượng nhưng mang điện tích âm. Tương tự cũng 

xuất hiện electron mang điện tích âm khối lượng rất nhỏ so với proton và phản 

electron mang điện tích dương quay ngược chiều với electron (tức cùng chiều 

với phản proton). Sau đó thì nguyên tử sẽ được xây dựng gồm nhân là proton 

mang điện tích dương và vỏ electron mang điện tích âm để nguyên tử ở trạng 

thái cân bằng trung hòa về điện tích. Còn phản proton mang điện tích âm sẽ hút 

dính với phản electron mang điện tích dương để tạo thành loại hạt tên là notron 

trung hòa về điện tích nhưng lại có khối lượng gần như proton và hạt này cùng 

với proton tạo thành nhân nguyên tử… cứ thế đến phân tử và cả vũ trụ được 

tạo thành.  

Nghiên cứu về phản ứng notron sẽ là bước tiếp theo của phản ứng nguyên 

tử vì nó tạo ra năng lượng lớn hơn nhiều và đây cũng là bước khởi đầu để 

chúng ta nghiên cứu vật chất tối...    

6-VẬN TỐC VŨ TRỤ  

Người ta chỉ ra rằng vận tốc tối đa của vật chất là xấp xỉ 300 000 km/giây. 

Đây chính là hằng số điểm cân bằng của vũ trụ “c”, là điểm mà vật chất và 

năng lượng chuyển đổi cho nhau. Người ta cũng cho rằng đây là vận tốc của 
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ánh sáng, vận tốc sóng điện từ. Sự thật là sóng điện từ ánh sáng không có vận 

tốc riêng mà đó là do tương tác với vận tốc truyền của trường hấp dẫn. Trường 

hấp dẫn là một dạng vật chất không có khối lượng, tức không có ma sát, nên 

mới đi nhanh như vậy. Các quang tử Photon chỉ việc trôi theo dòng chảy đó 

giống như cánh bèo trôi trên sông vậy. Vì Photon cũng không có khối lượng 

nên cũng không bị kìm hãm bởi lực ma sát hay trọng lực nên di chuyển cùng 

tốc độ là 300 000 km/s. Các vật thể không có khối lượng không chịu ảnh 

hưởng của lực hấp dẫn và ma sát, khi đó mới di chuyển 300.000 km/s được.  

Vì c đây là vận tốc giới hạn, là điểm cân bằng giữa vật chất và năng lượng 

nên nếu giả sử vật chất có thể di chuyển với vận tốc c trở lên thì nó sẽ biến 

thành dạng năng lượng, tức là dạng sóng, và ngược lại nếu khối năng lượng 

nguội dần (tức sự di chuyển chậm dần) đến khi dưới giới hạn c thì hạt vật chất 

sẽ hình thành trở lại, tức xuất hiện khối lượng và thể tích. Ánh sáng photon là 

điển hình để chứng minh điều này, khi là dạng sóng để truyền đi nhưng khi gặp 

cản trở thì lại trở thành hạt.  

Từ đó suy ra rằng, nếu bằng cách nào đó, ta biến được trở thành dạng sóng 

thì sẽ di chuyển được trong không gian với vận tốc vũ trụ c. 

7- DAO ĐỘNG XOẮN .   

Nói đến “Sóng” là nói đến một dạng dao động, chúng ta hay nói đến dao 

động ngang, tức dao động hình sin ngang.  

Khi ta ném xuống nước một cục đá thì sẽ tạo sóng nước lăn tăn truyền đi 

xung quanh điểm rơi. Đây là dao động cân bằng xung quanh tâm 

Khi ta bật dây đàn thì dây sẽ rung theo 1 trục đối xứng, là cân bằng ngang 

Khi một con lắc được tác động lực thì chúng lắc qua lắc lại cũng qua một 

trục đối xứng, cũng là cân bằng ngang 
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Đó chính là dao động. Muốn có dao động phải có môi trường và lực tác 

động.  Âm thanh đàn mà ta nghe thấy được là do dao động của môi trường 

không khí do dây đàn rung lên mà tạo thành.  

Người ta phát hiện ra xung quanh một dây dẫn kim loại có dòng điện chạy 

qua sẽ xuất hiện một trường lực gọi là trường điện từ, người ta cũng thấy có 

thể tạo ra được một sự dao động xảy ra trong trường điện từ và gọi đó là dao 

động điện từ. Ngày nay dao động điện từ được ứng dụng vô cùng rộng rãi, ảnh 

hưởng tới hết thảy mọi người trên thế giới này. Điện, internet, điện thoại, 

radio, tivi, các thiết bị điều khiển từ xa… là các ứng dụng dao động điện từ. 

Nói đến dao động tức là nói đến một loại chuyển động quanh một trục hay 

tâm đối xứng, có thể xác định tính toán được bước sóng dao động, tần số dao 

động, cường độ dao động… theo các công thức toán học.  

Bây giờ ta bắt đầu đề cập đến một loại dao động khác: DAO ĐỘNG 

XOẮN hay còn gọi là DAO ĐỘNG 4 CHIỀU.  

Thí nghiệm : Bây giờ ta thử thiết lập một dạng dao động khác vẫn đang 

xảy ra trong tự nhiên. Lấy một cây gậy chống đứng trên mặt đất, một đầu gậy 

phía trên cột một cọng dây dài và đầu kia cọng dây cột một vật nặng, cục đá 

chẳng hạn. Tiếp theo ta quay cây gậy đó sao cho cọng dây mang cục đá quay 

theo, cục đá sẽ văng ra ngoài theo lực quán tính. Cục đá sẽ chuyển động tròn 

xung quanh một tâm nằm ngoài nó là cây gậy. Tiếp theo ta đột ngột dừng quay 

cây gậy để không tiếp tục cấp lực cho cục đá nữa. Hiện tượng xảy ra là cục đá 

sẽ bắt đầu rơi xuống đất (tịnh tiến xuống) nhưng không phải rơi thẳng xuống 

mà sẽ vừa rơi vừa tiếp tục quay xung quanh cây gậy và cọng dây sẽ cuốn vòng  

quanh cây gậy tạo thành dạng xoắn lò xo.Vòng xoắn của  dây thể hiện đường 

đi di chuyển của viên đá. Đây chính là dao động xoắn.  

Sở dĩ gọi chúng là dao động là bởi vì chúng vẫn chuyển động quanh trục 

tâm, vẫn có tần số xác định được, xác định được bước sóng và cường độ.    
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Với dao động này, kết quả là đường đi của sóng xoắn có dạng giống như 

trục vít hay lò xo. Khoa học sẽ nghiên cứu sâu về tính chất của dạng dao động 

này. 

Vậy dao động xoắn là dạng dao động khi vật dao dộng vừa chuyển 

động tịnh tiến lại vừa chuyển động quay quanh một trục của nó  

Hình dạng dao động này phải biểu diễn trên không gian 4 chiều mới chính 

xác, vì chúng cũng có dạng giống như hình sin và ta tạm gọi là hình sin xoắn 

hay hình sin 4 chiều.   

Dao động xoắn là chuyển động trong cơ học lượng tử, khi các hạt có khối 

lượng chuyển động và chuyển động của các hành tinh cũng là thuộc dao động 

xoắn.  

Để biểu diễn toán học sóng xoắn này, người ta phải đưa thêm một số đại 

lượng mới ngoài bước sóng, tần số, cường độ sóng… như đã biết vì phải biểu 

diễn thêm góc xoắn ngang/dọc, mô men, góc nghiêng/chiều nghiêng cánh 

sóng, chiều xoắn, vận tốc quay, vận tốc tịnh tiến…  để hình thành các thông số 

mới mô tả sóng xoắn. 

Lực xoắn phụ thuộc vào các thông số các đại lượng trên.  

Nếu cùng một vận tốc tịnh tiến, thì chuyển động tròn càng nhanh thì tần số 

sóng xoắn càng cao.  

Xét hai sóng xoắn tịnh tiến lại gần nhau, thì phải xét chiều quay, xét chiều 

nghiêng cánh xoắn… ta sẽ thấy các trường hợp hoặc là chúng hút nhau, hoặc là 

đẩy ra xa và hoặc là ở cạnh nhau (tức không đẩy cũng không hợp). Điều này 

phù hợp với nguyên tắc cân bằng.  

Để rõ hơn ta làm thí nghiệm: Chuẩn bị nhiều loại lò xo to nhỏ dài ngắn  

khác nhau, chiều cánh xoắn thuận ngược nhau và khoảng cách giữa các vòng 

xoắn cũng khác nhau... Đặt hai lò xo giống nhau đối diện nhau trên hai cái giá  

đỡ, hai giá đỡ này có thể tịnh tiến lại gần hay xa nhau tự do trên cùng đường 
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ray. Có một bộ phận giúp hai lò xo này tự quay xuôi hay quay ngược và ta có 

thể thay đổi tốc độ quay nhanh hay chậm. Nối với hai giá đỡ này vào hai lực 

kế, một đầu lực kế cố định trên bàn. Bây giờ ta vừa cho hai lò xo cùng quay 

theo chiều kim đồng hồ rồi đẩy hai lò xo lại gần nhau. Khi chúng vừa chạm 

vào nhau lập tức chúng hút lấy nhau. Càng quay nhanh càng hút chặt tức kim 

lực kế chỉ càng cao. Khoảng cách hai lò xo càng gần nhau lực hút càng mạnh. 

Bây giờ hãy thay đổi các loại lò xo có các thông số dài ngắn, to nhỏ, vòng xoắn 

dày, thưa, độ nghiêng cánh xoắn, chiều xoắn… khác nhau  và cho các loại lò 

xo đó tác dụng với nhau, cả lò xo cùng loại lẫn khác loại. Ghi chép ta sẽ có các 

kết quả như nếu hai lò xo cùng độ lớn đường kính, cùng độ xoắn, cùng độ 

nghiêng cánh xoắn, cùng bước xoắn… thì hút rất mạnh và bền vững hơn các 

kiểu khác, hay ngược lại trường hợp đẩy nhau cũng vậy… 

Từ các thông số thu được của thí nghiệm này ta có thể hình thành các quy 

luật, công thức… liên quan tới dạng dao động xoắn.  

Chính loại sóng xoắn này sẽ trả lời cho các câu hỏi từ xưa đến nay là:  

-Tại sao lực hấp dẫn chỉ hút?  

-Tại sao hai hạt proton lại dính lại được với nhau, thắng được lực đẩy điện 

tích?  

-Tại sao cũng từ năng lượng mà ra, nhưng lại sinh ra được nhiều loại 

nguyên tố khác nhau, tức chỉ một số lượng nhất định các proton và notron kết 

hợp được với nhau trong nhân nguyên tử của một loại nguyên tố?  

-Tại sao có proton mang điện tích còn notron không mang điện tích?.  

-Cái gì buộc electron quay quanh nhân nguyên tử để tạo lực ly tâm chống 

lại lực hút điện tích dương của hạt nhân?  

-Tại sao mỗi chất khác nhau lại có màu sắc quang phổ khác nhau? 

-Hệ quả khác từ thuyết sóng xoắn ta có thể giải thích được rất nhiều các 

vấn đề khoa học khác đang bí như sự thống nhất các trường, lỗ đen, năng 
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lượng tối, vật chất tối, vận tốc vũ trụ cực đại, nguyên tố phóng xạ… và chứng 

minh toán học về vật lý để hình thành các công thức biểu diễn vật lý mới… 

 

8- LỰC TƯƠNG TÁC MẠNH 

Các hạt proton và notron cấu thành nhân nguyên tử được tạo ra từ các hạt 

hạ nguyên tử. Các hạt hạ nguyên tử lại được tạo thành từ vùng năng lượng vũ 

trụ. Năng lượng thì có nơi cao nơi thấp, vùng áp suất cao vùng áp suất thấp nên 

do ảnh hưởng của động năng và thế năng chúng sẽ di chuyển qua lại theo 

những luồng xoáy, đặc biệt là khi thay đổi đột ngột áp suất như việc xảy ra một 

vụ  nổ (Vụ nổ Big Bang chẳng hạn). Trường hợp lốc cuốn chúng ta thường 

chứng kiến cũng theo nguyên lý như vậy. Khi xảy ra sự biến đổi từ năng lượng 

qua vật chất, sự xoáy đó tác động làm cho các hạt hạ nguyên tử tạo thành cũng 

di chuyển xoáy theo tạo dạng sóng xoáy (xoắn). Khi ở gần, sóng xoáy của các 

hạt hạ nguyên tử này làm chúng xoắn lại với nhau tạo thành proton, notron. 

Rồi chính proton hay notron đó cũng phát ra trường sóng xoắn quanh nó do 

ảnh hưởng của hạt hạ nguyên tử     

Khi hai hạt hoạt động với sóng xoắn, khi đến gần nhau chúng sẽ quấn lấy 

nhau giống như lò xo vậy. Nếu hai sóng này cùng tần số, cùng độ nghiêng… 

(nói chung là có các thông số biểu diễn khớp nhau) thì sẽ bền vững vì chúng 

tạo ra một lực hút rất mạnh, lực này thắng cả lực đẩy điện tích và chúng tạo 

thành nguyên tử của một nguyên tố. Như vậy trong tự nhiên sẽ có rất nhiều 

loại sóng xoắn thông số khác nhau để tạo thành các nguyên tố khác nhau.  

Sự khác biệt giữa các loại sóng xoắn có thể là do được hình thành từ các 

vùng cường độ/mức năng lượng khác nhau trong quá trình hình thành nên vật 

chất từ khối năng lượng vũ trụ. Tại vùng năng lượng cao hơn thì vận tốc tự 

quay của các hạt hạ nguyên tử sẽ nhanh hơn nên các loại notron/proton được 

hình thành từ nó có tần số dao động xoắn cao hơn, từ đó dẫn đến các thông số 



 

25 

 

khác cũng thay đổi. Ngược lại tại vùng năng lượng thấp hơn sẽ tạo ra các 

proton, notron dao động tần số xoắn thấp hơn.  

Các hạt proton hay notron được tạo thành với sóng xoắn có cùng thông số 

sẽ tạo thành một trường sóng xoắn quanh nó, dao động theo mọi hướng nên dễ 

dàng kết hợp với hạt khác cùng dạng dao động bên cạnh nó tạo thành nguyên 

tử. Tiếp tục các nguyên tử này sinh ra xung quanh sóng hấp dẫn xoắn để hút 

các nguyên tử lại với nhau tạo nên vật chất nguyên tố.  

Tùy thông số cấu tạo của sóng xoắn mà các proton, notron sẽ kết hợp nhau 

theo số nguyên về số lượng (ví dụ 1,2 ,3...n) tạo ra các nguyên tố khác nhau. 

Đa số thì các nguyên tố này bền vững do sóng xoắn cộng hưởng hoàn toàn.  

Một số trường hợp đặc biệt chưa xác định, nếu sự cộng hưởng này bị 

khiếm khuyết, có thể do một số trong nhiều yếu tố thông số chưa khớp thì 

nguyên tố vẫn được tạo thành nhưng biến mất ngay hay phân rã trở thành các 

nguyên tố phóng xạ.  

Tóm lại : Các nguyên tố khác nhau do có thông số sóng xoắn khác 

nhau, do đó độ bền vững cũng khác nhau. Độ bền vững thấp nhất thuộc về 

các nguyên tố phóng xạ  

Lực tương tác hạt nhân mạnh sóng xoắn tỷ lệ với khối lượng hai hạt 

tương tác và tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai hạt.  

Lực sóng xoắn này cũng phụ thuộc vào cấu trúc của sóng xoắn.  

- Hệ quả, muốn biến chất A thành chất B, ví dụ là sắt thành vàng, thay vì 

chúng ta dùng phản ứng nguyên tử để thay đổi cấu trúc hạt nhân thì chúng ta 

chỉ cần tìm cách thay đổi các thông số cấu thành sóng xoắn thì có thể biến 

nguyên tố này thành nguyên tố khác. Điều này có thể dễ hơn nhiều so với phản 

ứng hạt nhân. Hãy phân chia nguyên tố mục tiêu ra càng nhỏ càng tốt để giảm 

lực liên kết hấp dẫn nhỏ chừng nào tốt chừng nấy. Nếu làm điều này trong mội 

trường vũ trụ càng tốt vì giảm đi sự ảnh hưởng của trường trái đất. Sau đó 
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dùng một năng lượng đủ lớn tập trung vào một điểm rất nhỏ ấy (giống như 

công nghệ laze hay siêu dẫn) để thay đổi các thông số sóng dao động  xoắn của 

mục tiêu, điều này sẽ làm thay đổi hạt nhân nguyên tử - ta có thể sẽ thu được 

kết quả  theo ý muốn.   

9-LỰC HẤP DẪN  

Theo thuyết tương đối rộng của Enstein cho rằng trọng lực sẽ làm cong 

không gian và thời gian, làm cho vật thể nhỏ có khuynh hướng “rơi” vào vật 

thể lớn?! Tuy nhiên ông cũng như khoa học ngày nay vẫn chưa có thể chứng 

minh được bằng thực nghiệm hay bằng toán học rằng học thuyết đó là đúng.  

Thật ra ta thấy notron và proton kết hợp lại thành nguyên tử, nguyên tử kết 

hợp lại thành vật chất. Như vậy lực hấp dẫn hay trường hấp dẫn của vật chất 

chính là tổng lực liên kết của notron và proton trong nguyên tử mà ta gọi là lực 

tương tác mạnh. Do lực tương tác mạnh là sóng xoắn nên sóng hấp dẫn cũng là 

sóng xoắn. Các vật chất khác nhau sẽ phát ra trường hấp dẫn có loại sóng xoắn 

khác nhau. Tuy nhiên cho dù vật chất đó là cùng loại hay khác loại thì khi các 

vật chất ở gần nhau thì sóng hấp dẫn của chúng vẫn xoắn lại với nhau - kết quả 

là chúng hút nhau 

Điều này giải thích tại sao hấp dẫn luôn là lực hút, bất kể là chất gì. Do 

bởi trong nguyên tử khối lượng của hạt nhân chiếm tuyệt đa số nên lực hấp dẫn 

này chủ yếu chịu ảnh hưởng bởi sóng xoắn của hạt nhân nên hướng xoắn luôn 

cùng chiều.   

Lực hấp dẫn sóng xoắn này tỷ lệ với khối lượng hai vật tương tác và 

tỷ lệ nghịch với bình phương khoảng cách giữa hai vật.  

Lực hấp dẫn sóng xoắn này cũng phụ thuộc vào cả cấu trúc của sóng 

xoắn tương tác nhau.  

Sóng xoắn này di chyển với vận tốc 300 000 km/s, tạo nên tốc độ 

tương tác của hấp dẫn là 300 000 km/s.  
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Lực hấp dẫn của các vật chất khác nhau có thông số khác nhau. 

-Lực hấp dẫn đẩy: Nếu tồn tại một lực hấp dẫn hút thì theo lý thuyết về 

nguyên lý cân bằng  trong tự nhiên phải tồn tại một loại lực hấp dẫn đẩy.  

Chỉ cần quay ngược chiều một sóng xoắn hay thay đổi chiều cánh xoắn là 

ta có ngay tương tác đẩy - tức hấp dẫn đẩy với đối tượng kia. Electron là một 

trường hợp như vậy. Do chiều xoắn ngược với nhân nguyên tử nên chúng sẽ bị 

đẩy ra. Càng đến gần nhân thì bị đẩy ra càng mạnh (nếu cùng chiều thì càng 

đến gần càng hút mạnh), từ đó ép điện tử chạy cực nhanh quanh nhân sinh ra 

lực quán tính. Trường hợp này, lực đẩy hấp dẫn mạnh hơn lực hút điện tích của 

hạt nhân với điện tử nên sẽ không thể dính với hạt nhân. Tuy nhiên khi điện tử 

rời xa hạt nhân thì lực đẩy này sẽ bị yếu đi với giá trị tỷ lệ nghịch với bình 

phương khoảng cách nên lại bị lực điện từ tác dụng giữ điện tử lại quỹ đạo của 

nguyên tử. So với lực sóng xoắn hạt nhân thì lực điện từ tác dụng tương đối 

yếu nên ta có thể bứt điện tử ra khỏi nguyên tử tạo thành dòng điện.  

Một câu hỏi thú vị khác: tại sao các điện tử electron có dao động xoắn 

cùng chiều lại không hút nhau?.  

Ta biết rằng, các thông số sóng xoắn có liên quan đến khối lượng. Vật 

chất càng nặng liên kết bền vững hơn vật chất nhẹ. Mà các hạt điện tử khối 

lượng cực nhỏ (không đáng kể) và chúng lại rất xa nhau trong một nguyên tử 

nên lực tương tác sóng xoắn hút vào lại không đáng kể so với lực điện tích đẩy 

vì cùng điện âm. Kết quả là khi đến gần nhau, đối với điện tử thì lực đẩy điện 

tích luôn thắng.  

Ứng dụng: Vì vậy trong tương lai với kỹ thuật thay đổi chiều sóng xoắn 

của trường hấp dẫn, chúng ta có thể di chuyển bay được nhờ chính lực đẩy 

này – đây mới thực sự chính là nguồn năng lượng vô tận của vũ trụ. 

10-SÓNG ĐIỆN TỪ  
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Photon hay còn gọi là quang tử ánh sáng là một hạt năng lượng không 

mang điện tích cũng không mang khối lượng (hoặc khối lượng không đáng kể, 

không bền).  

Do là trung hòa tử nên nó không chịu ảnh hưởng của điện tích.  

Do không có khối lượng nên dao động của nó không phải là sóng xoắn 

nên nó không chịu tác động của trường hấp dẫn sóng xoắn của các phần tử có 

khối lượng.  

Bản thân photon được sinh ra qua quá trình va chạm hay chuyển pha của 

hạt có khối lượng. Photon sinh ra không tự di chuyển được trong không gian 

mà nó tầm gửi trên trường sóng hấp dẫn, vì thế nếu không tồn tại trường hấp 

dẫn thì cũng không có ánh sáng hay sóng điện từ. 

Giống như bèo trôi trên sông, khi trường sóng hấp dẫn di chuyển thì kéo 

photon di chuyển theo. Do tốc độ di chuyển của trường hấp dẫn là 

300.000km/s nên photon cũng di chuyển với vận tốc này. Sở dĩ photon trôi 

được bằng vận tốc trường hấp dẫn vì photon không có khối lượng: không dao 

động sóng xoắn/ không tương tác hấp dẫn và không bị ảnh hưởng ma sát của 

môi trường xung quanh.  

Mỗi photon phát sinh ra độc lập do sự va chạm là độc lập nên dao động 

của photon là độc lập. Tập hợp của vô số dao động mỗi photon riêng tạo thành 

bó sóng ánh sáng truyền đi. Ta tưởng tượng trường hấp dẫn là một đường ray 

dài vô tận mà đoàn tàu chính gồm nhiều con tàu photon, cứ mỗi photon phát ra 

lại nối tiếp vào đoàn tàu đó để tạo thành luồng ánh sáng. Kết quả là ta có thể 

thu ánh sáng vừa dưới dạng hạt vừa dạng sóng.  

Hạt photon di chuyển theo phương truyền của sóng hấp dẫn. Nhưng do 

phương truyền sóng hấp dẫn của mọi vật thể trong vũ trụ là đa chiều nên 

photon sẽ di chuyển theo hướng đầu tiên  nó bắn ra từ quá trình va chạm. Do 

đó kết quả là tốc độ của ánh sáng không phụ thuộc vào cường độ nguồn phát 
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cũng như phương chiều nguồn phát, chúng là cố định, tức là không tuân theo 

thuyết tương đối của Enstein.   

Do không chịu ảnh hưởng của các lực nên hạt photon di chuyển dao động 

với tần số cùng tần số sóng xoắn hấp dẫn của nguồn phát, do có nhiều nguồn 

phát khác nhau, ví dụ từ các nguyên tố khác nhau, nên tần số của photon cũng 

khác nhau và không thay đổi trong quá trình truyền đi.  

Quang phổ là dải màu ánh sáng khi ta cho ánh sáng đi qua một lăng kính. 

Mỗi tần số sóng ánh sáng sẽ có một màu sắc riêng. Mà tần số sóng ánh sáng 

phụ thuộc vào nguồn vật chất phát ra như đã nói ở trên nên màu sắc của quang 

phổ cũng biểu thị loại nguyên tố tương ứng. Người ta ứng dụng điều này để 

chế tạo quang phổ kế và nghiên cứu vũ trụ, nghiên cứu khoa học… 

Các loại sóng điện từ khác cũng tương tự.   

Bẻ cong ánh sáng: Năm 1920, một nhóm nhà khoa học thấy rằng ánh sáng 

bị bẻ cong đi khi đi qua gần mặt trời. Và người ta kết luận theo quan điểm của 

Enstein là trọng trường làm cong không gian (nên đường truyền ánh sáng bị 

cong theo). Không biết việc quan sát này đúng hay sai như thế nào, nhưng 

quan điểm của tôi là không gian và thời gian chỉ là một khái niệm để mô tả về 

vật chất hữu hình. Mà mặt trời là vật chất thì sao lại tác động lực lên được cái 

phi vật chất là trường. Nếu muốn tác động bằng lực, ví dụ là lực hấp dẫn theo 

công thức F=g*M*m/r2  thì hai vật phải là vật chất hữu hình, tức là cả hai vật 

tương tác đều phải có khối lượng. Do đó chúng ta sẽ xem lại.  

11- VŨ TRỤ  

Lỗ đen là gì?  

Theo một số quan điểm khoa học thì lỗ đen là nơi tập hợp một trọng 

trường cực lớn, do vật chất của vũ trụ quy tụ lại một điểm, từ nơi này trọng 

trường mạnh đến nỗi hút cả hạt photon ánh sáng vào. Do ánh sáng chỉ vào mà 

không ra nên tạo ra lỗ đen trong vũ trụ.  
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Việc tập trung được khối lượng lớn vật chất vào một nút có thể xảy ra tại 

các giao điểm của các quỹ đạo của nhiều thiên thể lớn hay nhóm hành tinh… 

khi chúng di chuyển đến vị trí gần nhau, vì quá gần nhau chúng sẽ hút lấy nhau 

luôn.   

Tuy nhiên giả sử có lỗ đen tạo thành thì làm sao hút được ánh sáng bằng 

lực hấp dẫn khi mà quang tử (photon) không có khối lượng. Mà trọng trường 

chỉ có thể tương tác khi hai vật đều có khối lượng.Vì thế nếu chúng ta cho rằng 

quang tử chỉ trôi đi trên trường hấp dẫn thì mới có được câu trả lời.    

Tại lỗ đen, do quy tập mật độ quá lớn vật chất vào một điểm nên năng 

lượng sinh ra là cực lớn do áp lực, khi bị nén tới mức độ tới hạn thì vật chất tại 

lỗ đen sẽ chuyển hóa sang hết năng lượng. Khi vật chất biến mất thì trọng 

trường cũng mất theo dẫn đến môi trường để photon trôi chảy cũng mất và ánh 

sáng đi đến đó là “hết đường chạy”  nên cũng tự mất luôn. Thế là ta thấy có 

một lỗ đen trong vũ trụ. 

Giải Noben vật lý năm nay (2017) vinh danh các nhà khoa học tìm ra sóng 

hấp dẫn bằng thực nghiệm. Khi nghiên cứu sự hòa nhập hai lỗ đen thì lập tức 

họ thấy biến mất của sóng hấp dẫn, tức biến mất hoàn toàn vật chất. Chúng ta 

chỉ có thể thấy sự khởi đầu của sóng hấp dẫn khi nó khai sinh hay biến mất, tức 

khi vật chất biến mất hay được khai sinh đều từ những lỗ đen hay lỗ trắng, vì 

đây là ranh giới phân biệt liên quan đến hằng số vũ trụ cân bằng c.    

Big bang  

Quan điểm là vũ trụ chúng ta được tạo thành từ một vụ nổ Big bang của 

một lỗ đen có vẻ như được giới khoa học chấp nhận. Theo quy tắc bảo toàn và 

cân bằng đối xứng của vũ trụ thì giả thuyết này là hợp lý.  

Thật ra trong đại vũ trụ mọi lúc mọi nơi đều đã, đang và sẽ sinh ra nhiều 

lỗ đen đồng hành các vụ nổ lỗ đen ấy trong thời điểm bất kỳ. Sự hình thành và 

phá hủy xảy ra liên tục. Tại nơi này vừa xảy ra một vụ nổ và đang trong quá 



 

31 

 

trình tạo hành tinh mới, thì nơi khác các hành tinh đang quy tập để sẵn sàng tạo 

lỗ đen mới để lại chuẩn bị cho vụ nổ tiếp theo. Vũ trụ thì rộng lớn nên phải cả 

tỷ năm sau khi chúng ta biết tới các vụ nổ ấy bằng con đường quan sát truyền 

thống do hạn chế của tốc độ vũ trụ. Vũ trụ là có sẵn và chúng chỉ biến đổi từ 

dạng này sang dạng khác theo nguyên tắc vũ trụ phải được bảo toàn. Vũ trụ 

không phải hình thành từ lỗ đen mà chính lỗ đen là những quá trình vận động 

của vũ trụ.  

Vũ trụ hình thành 

Khi năng lượng được tích tụ tới một giới hạn tại điểm gọi là kỳ dị gọi là lỗ 

đen thì ắt sẽ xảy một vụ nổ. Vụ nổ này bắn năng lượng ra khắp hướng. Năng 

lượng sẽ nguội dần, chạy chậm dần và các quá trình tạo hạt hình thành. Vật 

chất xuất hiện trong vũ trụ. Trọng lực cũng xuất hiện theo. Các vật chất này bắt 

đầu hút nhau theo trọng lực. Sau thời gian trải qua quá trình sát nhập vật chất 

rồi cuối cùng là các hành tinh xuất hiện. Một vật chất lớn sẽ hút một vật chất 

nhỏ hơn, đang ở gần dính với nó làm nó to dần giống như ta vo thuốc tễ bằng 

máy vậy. Một số vật chất nhỏ khác cũng bị vật lớn ảnh hưởng nhưng nếu 

chúng ở khoảng cách khá xa hay di chuyển vận tốc khá lớn nên không đủ lực 

hút dính vào ngay thì bắt đầu chống đối lại lực hút đó bằng cách quay xung 

quanh vật lớn. Khi mà lực hút trọng trường hướng vào và lực ly tâm hướng ra 

cân bằng thì sẽ tạo thành quỹ đạo của hành tinh nhỏ quay xung quanh hành 

tinh lớn. Đó là trường hợp của mặt trăng quay quanh  trái đất hay trái đất quay 

quanh mặt trời, mặt trời lại quay quanh tâm ngân hà, ngân hà lại quay quanh 

tâm thiên hà, thiên hà chúng ta lại quay quanh một thiên hà khác lớn hơn, rồi 

nhóm sao này sẽ quanh quanh chùm sao khác… Tất cả vũ trụ đều như vậy. Và 

một hành tinh không phải chỉ chịu lực hút của một thiên thể mà nó đang quay 

quanh mà còn chịu ảnh hưởng bởi các lực hút của các ngôi sao khác trong vũ 

trụ . Đó là nguyên nhân quỹ đạo của các hành tinh thường là enlip.  
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Quỹ đạo Vũ trụ : Xác suất vũ trụ đều có thể đi qua một điểm  

Ta phải biết rằng quy luật vận động của mọi thiên thể trong vũ trụ là quay 

vòng theo quỹ đạo riêng. Bất kể là vận động của hành tinh hay thiên hà. Nên xét 

trên diện rộng tất cả các quỹ đạo của vật chất trong vũ trụ đều có thể đan xen với 

nhau, cùng chiều, chéo chiều, ngược chiều nhau… và cũng có thể giao nhau tại 

một vị trí nào đó trong vũ trụ.  

Có thể mặt trời vừa lôi trái đất của ta ra khỏi 1 vị trí trong vũ trụ thì một 

lực quay khác (của ngân hà chẳng hạn) lại đem chúng ta trở về chính vị trí đó 

nếu chiều quay là ngược lại. (ở đây ta giản lược chỉ có hai lực kéo, thực tế 

trong vũ trụ có vô số lực kéo – vô số quỹ đạo tác động lên một vật thể). Kẻ 

đem đi người kéo lại, quỹ đạo đan xen qua xen lại… nên xác xuất xuất hiện 

của mọi vật chất tại một điểm bất kỳ trong vũ trụ là có thể. Hay phát biểu theo 

cách khác là chúng ta chẳng di chuyển đi đâu trong vũ trụ này mà chỉ nhúc 

nhích qua lại mà thôi.   

Vấn đề về vũ trụ đang nở rộng:  

Vào những năm 20 của thế kỷ 20, người ta bắt đầu quan sát quang phổ của 

các ngôi sao/ thiên hà xa xăm trong vũ trụ. Người ta nhận thấy rằng quang phổ 

quan sát được của các ngôi sao dịch chuyển về phía đỏ của dãy quang phổ. Cần 

hiểu rằng quang phổ của ánh sáng có tần số thấp dịch chuyển về phía đỏ và ánh 

sáng có tần số cao dịch về phía tím. Sử dụng lý thuyết hiệu ứng Doppler người ta 

kết luận rằng vũ trụ đang nở rộng vì chỉ khi ngôi sao càng đi xa chúng ta thì tần 

số ánh sáng ta nhận được sẽ thấp dần từ đó quang phổ chạy về phía đỏ. 

Không biết kết luận như vậy có đúng hay không, nhưng kể từ khi phát hiện 

vũ trụ nở rộng, suốt gần một thế kỷ tới nay người ta tiếp tục tranh cãi, đưa ra đủ 

thứ lý thuyết để giải thích như lý thuyết big bang, lý thuyết năng lượng tối… 

Bây giờ xét trên quan điểm cân bằng đối xứng ta sẽ thấy rằng: Bản thân ánh 

sáng phát ra từ vật thể là sóng điện từ di chuyển phụ thuộc vào trường hấp dẫn 
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của vật thể phát ra ánh sáng đó. Mà tần số dao động hấp dẫn của một vật thể phát 

ra không thay đổi nếu vật chất đó không thay đổi thành phần nên chắc chắn tần số 

này luôn giống nhau, dẫn đến tần số ánh sáng không thay đổi, tức là không thể có 

sự đổi màu quang phổ.  

Trường hợp trên, căn cứ vào thuyết đối xứng ta giải thích như sau:  

- Những gì chúng ta đang thấy trong vũ trụ thì đó là hiện tượng đã xảy ra hàng 

triệu năm, hàng tỷ năm trước, bởi vì ánh sáng phải có thời gian mới tới được chúng 

ta. Những gì ta thấy đều là các quỹ đạo đang di chuyển theo vòng cung đi ra. Chúng 

ta đang ngồi trên trái đất (kể cả vệ tinh không gian) nên đang bị di chuyển theo 

đường cong trên quỹ đạo của trái đất và cả quỹ đạo hệ mặt trời trong ngân hà, cả quỹ 

đạo của ngân hà… trong vũ trụ, nên nếu quan sát gián tiếp thì mọi vật dù đi thẳng 

hay đi cong ngoài vũ trụ ta đều thấy nó đi cong hướng ra xa khỏi ta. Đây là do ánh 

sáng bị bẻ cong do việc di chuyển của chúng ta và của vật thể quan sát. Việc có sự 

bẻ cong này nên cho ánh sáng trông có vẻ thay đổi tần số chậm lại làm màu sắc ánh 

sáng thay đổi sang dãy đỏ. Hãy quan sát hình ảnh xung quanh qua một gương cầu 

lồi gắn trên xe đang chạy bạn sẽ thấy rõ điều này. Hình ảnh luôn chạy ra phía rìa 

gương tức đi ra xa giống như nở ra vậy. Tất cả những gì ta quan sát được trong vũ 

trụ cũng chỉ là ảnh, là cái đối xứng với vật thật, nên khi ta quan sát mà ánh sáng bị bẻ 

cong thì thấy là ảnh vũ trụ đang nở rộng chứ không phải là vũ trụ nở rộng.  

- Tóm lại sẽ không thể có sự nở rộng vĩnh cửu. Nếu có thì khi vũ trụ nở chỗ này 

thì sẽ co chỗ khác theo định luật bảo toàn vũ trụ. Vì có thể tại quỹ đạo quan sát được 

đang có sự chạy ra (nở ra) thì tại một quỹ đạo lớn hơn - đang bao trùm cả chúng ta 

lại đang chạy lại (co lại), và sự tổng hợp lại cuối cùng là chúng ta chỉ dao động tại 

một vùng tương đối trong vũ trụ mà thôi. Đó chính là sự cân bằng trong vũ trụ.   

12-BƯỚC NHẢY VŨ TRỤ  

Có cách nào đi nhanh hơn vận tốc ánh sáng? Một câu hỏi có vẻ điên nhưng 

hoàn toàn có thể làm được, nếu ta biết sử dụng bước nhảy vũ trụ. 
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Vũ trụ rộng lớn vô cùng. Nếu đi theo hành trình vật lý thông thường, tức chế 

tạo được một tàu vũ trụ đi bằng vận tốc ánh sáng cũng chẳng thể đi tới một nơi nào 

đó cách chúng ta ngàn, triệu, tỷ năm ánh sáng. Nhưng nếu chúng ta nhảy cóc từ quỹ 

đạo chúng ta này sang quỹ đạo khác để di chuyển và vận dụng những điểm giao 

nhau hay tiến đến gần nhau của các quỹ đạo thì có thể đến bất kỳ nơi nào trong vũ 

trụ nhanh chóng.  

Giả sử tại một thiên hà khác cũng có một mặt trời như chúng ta. Trong hệ mặt 

trời đó cũng có một hành tinh có sự sống như chúng ta. Ta muốn đi thăm họ nhưng 

họ ở cách ta vài trăm năm ánh sáng.Ta làm một tàu vũ trụ, bay tiến thẳng vào quỹ 

đạo hệ mặt trời đang quay quanh tâm ngân hà, rồi bỏ quỹ đạo hệ mặt trời tiến về quỹ 

đạo của ngân hà, rồi lại tiến tiếp về quỹ đạo của thiên hà chúng ta. Quỹ đạo thiên hà 

chúng ta sẽ giao ở một vị trí nào đó với quỹ đạo của thiên hà bạn. Và tàu sẽ chuyển 

nhập vào quỹ đạo thiên hà bạn rồi từ đó hạ xuống hành tinh bạn theo chu trình 

ngược lúc đi. Tất nhiên để làm được việc này thì khoa học sẽ còn một thời gian dài 

nữa để xác lập hệ thống quỹ đạo vũ trụ cũng như tìm kiếm các phương trình toán 

học mới đa ẩn số và biến số để mô tả tương quan của hệ thống quỹ đạo này.  

 

Bài 4: CÂN BẰNG TRONG SINH HỌC  

1-SỰ SỐNG  

Hãy quan sát một người vừa chết. Trước khi chết họ còn biết suy nghĩ tư 

duy, còn hoạt động cơ thể. Vừa chết xong xác họ chỉ là vật chất bất động và họ 

sẽ bị phân rã. Vậy cái khác nhau của vật chất bình thường và vật chất sống 

chính là chỗ đó. Cái ấy gọi là Sự sống.  

Thế giới sống vô cùng phức tạp và sống động. Tuy nhiên, phân tích ra thì 

nó cũng chỉ cấu tạo ra từ hai phần: thể xác là vật chất thông thường và thông 

tin điều khiển thể xác ấy. Chính thông tin đã tạo nên sự sống.  
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2-LỰC HẤP DẪN SINH HỌC 

Nếu tương tác mạnh gắn kết các hạt để tạo ra nguyên tử, tương tác điện từ 

gắn kết các nguyên tử và tạo ra các phân tử hữu cơ, vô cơ; tương tác hấp dẫn 

gắn kết vật chất lại với nhau thì tương tác hấp dẫn sinh học sẽ gắn kết các 

phân tử  hữu cơ để sinh ra các phản ứng sinh hóa trao đổi chất. Đây là dạng 

tương tác gần và kén chọn, chỉ trong một số điều kiện thuận lợi nhất định phù 

hợp nào đó thì tương tác hấp dẫn sinh học mới tạo nên ái lực. Tương tác này 

đòi hỏi sự cân bằng sinh học và hóa học để hình thành ái lực này.  

Tương tác hấp dẫn sinh học sẽ xảy ra khi các chất hữu cơ tiếp xúc với 

nhau và chúng sẽ chuyển hóa lẫn nhau. Tương tác này là cơ sở cho việc hình 

thành sự sống sinh vật vì sự cảm ứng sẽ tạo ra tế bào từ các chất hữu cơ. Các tế 

bào sẽ được hình thành theo một quy tắc nhất định tạo ra một chuỗi các phản 

ứng sinh hóa được lập trình sẵn. Ví dụ nghiên cứu một tế bào gốc A, với kích 

thích nào đó tế bào A sẽ tổng hợp thành tế bào B, tế bào B sẽ sinh ra kích thích 

khác để  tạo nên tế bào C và chuỗi kích thích diễn ra liên tục tạo ra sự biệt hóa 

các tế bào D,E,F… để thành các mô khác nhau. Không thể có tình trạng tế bào 

A biến ngay thành tế bào F.     

Những yếu tố ảnh hưởng đến tương tác hấp dẫn sinh học đó là : 

-Tự nhiên: Nhiệt độ, ánh sáng, môi trường, không khí, trọng trường, từ 

trường…(VD: cắm một thân cây xuống đất, quan sát sẽ thấy thân cây phát 

triển về ánh sáng mặt trời, còn dưới đất thì các tế bào rễ phát triển hướng về 

dưới, nơi tiếp xúc môi trường không khí và ánh sáng thì sẽ tạo lá, cành hướng 

lên trên… hay việc ấp trứng gà phải đủ 40oC thì mới nở).  

-Các chất hóa học vô cơ hay hữu cơ: thể hiện rất rõ trong quá trình xảy ra 

trao đổi chất trong tế  bào. Khi tế bào A tạo ra một hóa chất hữu cơ nào đó gọi 

là enzim để tạo xúc tác kích thích sự tiếp tục tổng hợp tế bào B, tế bào B tiếp 
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tục biến thành ra tế bào C… Khi ta thêm các nguyên tố hóa học vô cơ vào một 

số quá trình phản ứng sinh hóa sẽ làm thúc đẩy hoặc kìm hãm quá trình này.  

3-TRAO ĐỔI CHẤT 

Quá trình trao đổi chất là một quá trình cơ bản và thiết yếu để hình thành 

cơ thể sống từ vật chất thông thường.  

Do ảnh hưởng của các lực tương tác trong tự nhiên, nhất là ái lực hấp dẫn 

sinh học và các xúc tác, vật chất có các phản ứng hóa học với nhau. Có hai loại 

phản ứng hóa học. Phản ứng hóa học vô cơ thì thụ động và có giới hạn. Phản 

ứng hóa học hữu cơ thì linh động và không có giới hạn. (Ví dụ nguyên tử 

Cacbon thôi đã có thể tạo ra vô số hợp chất với nguyên tử Hydro như CH4, 

C2H2, C3H6….) 

Quá trình trao đổi chất sinh học phụ thuộc chủ yếu vào phản ứng hóa hữu 

cơ do khả năng tạo phản ứng không giới hạn và rất linh động của nó. Sự phản 

ứng hóa sinh này tạo ra vô số hợp chất khác nhau làm nền tảng xây dựng nên 

các tế bào mô cơ thể sinh vật. Tùy theo quá trình tổng hợp hay chất xúc tác mà 

hình thành các chất hữu cơ khác nhau.   

Ví dụ phản ứng do diệp lục tố của lá cây khi gặp kích thích của các quang 

tử ánh sáng sẽ tổng hợp Cacbon khỏi khí CO2 để tạo ra các hợp chất hữu cơ 

mới cho cây phát triển, khí O2 thì được thải ra trở lại môi trường.  

4- VẬT CHÂT SỐNG 

Từ các quá trình sinh hóa như đã nêu trên đã hình thành nên cơ thể của 

mọi sinh vật. Mọi sinh vật đều được cấu tạo bởi các thành tố nhỏ nhất là tế 

bào. Trải qua quá trình hình thành và phát triển, do tác động của môi trường 

hòan cảnh sống, sinh vật sẽ tiến hóa dần để thích nghi với môi trường sống. 

Các sinh vật bao gồm thực vật và động vật. Tất cả các sinh vật tồn tại được là 

nhờ quá trình trao đổi chất diễn ra liên tục và có hệ thống, có kiểm soát trong 

cơ thể chúng.  
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Cơ chế hoạt động của tế bào: Tế bào là đơn vị nhỏ nhất cấu tạo nên moị 

cơ thể sinh vật. Có vô số loaị tế bào nhưng chúng đều hoạt động theo một quy 

tắc nhất định. Mỗi tế bào bao gồm một nhân ở giữa, màng  bên ngoài. Giữa 

màng và nhân là khối chất lỏng gọi là bào tương  hay chất nguyên sinh. Bên 

trong nhân có chứa một phần quan trọng nhất là những thông tin di truyền. 

Những thông tin di truyền này chứa trong chuỗi ADN (acid  

desoxyribonnucleic) và các thể nhiễm sắc. Nhờ những thông tin trên mà cho 

phép chỉ huy sự hoạt động của các các tế bào để duy trì sự sống, mặt khác tác 

động đến sự sinh sản cuả các thế hệ sau một cách nguyên bản. Tất cả các tế 

bào trong một cơ quan đều chứa một lượng thông tin giống nhau, chính xác 

trong AND - đặc biệt là ADN ty thể.  Trong quá trình phát triển về hình thể, do 

một sự sắp xếp được lập trình sẵn, tế bào gốc sẽ được phân hóa thành từng 

nhóm để tạo ra các cơ quan khác nhau đảm nhận những chức năng chuyên môn 

của cơ thể. Ngày nay y học bắt đầu một số thành công trong việc sử dụng tế 

bào gốc để nuôi cấy chữa một số bệnh.   

Có một cơ chế tổng hợp sinh hoá (trao đổi chất) trong tế bào. Đầu tiên, 

những thông tin chi tiết được một thông tin xây dựng lệnh đưa ra khỏi nhân 

vào trong bào tương nhờ các ARN(acid ribonucleic). Tại bào tương, những 

thông tin này được giải mã bởỉ các nội bào tương là ribosom. Những thông tin 

được giải mã này bắt đầu tham gia vào tiến trình tổng hợp hoá sinh trong bào 

tương để tạo ra những kiểu dạng tế bào tương ứng theo thông tin đã cho. Sự 

tổng hợp này  tiến hành được trong môi trường nhiệt độ thấp nhờ xúc tác của 

các enzim và một số nguyên tố vi lượng (vitamin, khoáng chất…) Riêng enzim 

cũng do sự tổng hợp sinh hoá của các quá trình trước đó mà ra, vì vậy có sự 

tổng hợp để tạo ra một sự tổng hợp khác. Còn sự tham gia của các nguyên tố vi 

lượng có thể được đưa qua đường thức ăn vào… 
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Việc tổng hợp thành vật chất tế bào mới trên lại cần có nguồn vật chất 

cung ứng. Nguồn cung ứng này chủ yếu qua thức ăn với các nguyên liệu chính 

là protid, lipid, glucid, cùng nguyên liệu phụ là các vitamin và khoáng chất…  

Để xảy ra được phản ứng tổng hợp trao đổi chất cần có nguồn năng lượng 

cung cấp. Nguồn năng lượng này tập hợp được nhờ các ty lạp thể trong tế bào. 

Ty lạp thể thông thường lấy năng lượng từ nguồn dinh dưỡng trong thực phẩm, 

tích trữ lại và phân bố theo nhu cầu của cơ thể. Tất cả năng lượng đều được lấy 

từ phân tử Glucose, đây là chuyển hóa cuối cùng từ các phân tử khác của 

lương thực trong cơ thể động vật. Sự hô hấp đã đưa oxy đến để đốt cháy các 

phân tử gluco, protid… tạo nên năng lượng giúp cho cơ thể tồn tại tiếp tục và 

hoạt động.  

Quá trình hình thành nên cơ thể sống kéo dài hàng triệu năm. Bắt đầu từ 

sự tổng hợp nền chất sống cơ bản từ các nguyên tố vô cơ thành hợp chất hữu 

cơ. Sau đó các đơn bào hình thành, rồi nhóm tế bào hình thành... Sự việc cứ 

tiếp tục tạo thành các chuỗi sinh hóa. Rồi chuỗi sinh hóa này tiếp tục phát 

triển thành các loài động thực vật. Mỗi chuỗi là một loài vì mỗi chuỗi 

mang theo những thông tin sinh học di truyền riêng.  

Trong quá trình phát triển, có thể do đột biến mà một chuỗi sẽ tách thành 

một số chuỗi khác nhau, tạo thành các loài khác nhau. 

Trong nội bộ từng loài cũng luôn xảy ra quá trình tiến hóa cơ thể để sinh 

vật thích nghi với môi trường sống. Đây chính là nội dung của thuyết tiến hóa.  

Như vậy sinh vật, về cơ bản được phát triển từ những chuỗi phản ứng sinh 

học hay còn gọi là chuỗi trao đổi chất. Mỗi chuỗi trao đổi chất sẽ hình thành 

nên một loài sinh vật khác nhau. Các chuỗi này sẽ giống hệt nhau qua các thế 

hệ nhờ những thông tin di truyền nằm trong các tế bào. Thông tin đó là những 

AND tế bào và AND ty thể.  
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Tuy nhiên sự khác biệt thật sự có ý nghĩa để phân biệt trong thế giới động 

vật giữa loài này và loài kia lại chính là sự khác nhau của tâm thức mỗi loài 

hay còn gọi là phần mềm sinh học. Bởi vì về mặt cấu tạo sinh học thì con vật 

nào cũng có các bộ phận cơ bản bên ngoài là mắt mũi chân tay và bên trong 

thân mình là tim, gan, ruột, phổi, não…nhưng hệ tâm thức khác nhau rất rõ. Đó 

cũng chính là sự khác nhau đáng kể giữa loài người và loài thú nói chung. 

Phần mềm về thông tin tâm thức này cũng có thể được di truyền qua các thế 

hệ. Ví dụ một con chó sẽ biết được lá thuốc nào ăn có thể chữa bệnh mặc dù 

chưa từng được mẹ nó dạy. Loài thú sơ sinh hay em bé mới sinh đã biết tìm vú 

mẹ để bú sữa khi đói mà không cần mẹ phải dạy chúng. Và cả sự học hỏi, tư 

duy, suy nghĩ, khả năng nghe, nói… liên quan tới sự nhận thức nữa cũng cần 

có những điều kiện cần thiết của tâm thức thì mới thực hiện được. Một con 

người từ nhỏ nếu không nghe được tiếng nói thì khi lớn cũng không thể biết 

nói. Tuy nhiên nếu dạy nói với con thú, thậm chí với loài gần loài người nhất 

là chó hay khỉ thì nó cũng chẳng nói được. Một người bị khuyết tật não vùng 

nhận biết tiếng nói cũng không thể nói… 

Vì vậy vấn đề đáng quan tâm ở đây là khả năng phần mềm tâm thức hay 

còn gọi là hệ thông tin sinh học của mỗi giống loài được thiết kế như thế nào 

mà thôi. Ta có dạy tư duy thật nhiều với con khỉ thì nó cũng không thể tư duy 

như người được, điểm khác nhau cơ bản giữa người và khỉ là ở chỗ đó - tức 

khác nhau ở khả năng nhận thức - thuộc về tâm thức.  

5-THÔNG TIN SINH HỌC 

Bạn có một máy vi tính. Nếu bạn không nạp phần mềm thông tin để điều 

khiển nó thì nó chẳng hơn cục sắt vụn.  

Cơ thể bạn cũng thế, nếu cơ thể mà không có thông tin điều khiển thì bạn 

sẽ là một cơ thể chết. Nếu không có thông tin thì cũng không có thế giới sinh 

vật - tức không có sự sống. Thông tin, dù ở dạng nào, phục vụ cho mục đích gì 
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cũng là vô cùng quan trọng. Trong sinh vật thông tin là nền tảng cơ sở để xây 

dựng nên cơ thể sống cũng như xây dựng nên hệ thống ý thức và tư duy…  

Chúng tôi hy vọng rằng khoa học một ngày kia sẽ hiểu biết kỹ về thông tin 

sinh học, khi đó có lẽ thế giới này sẽ có một cuộc cách mạng thông tin lần thứ 

hai: cách mạng về công nghệ thông tin sinh học. Với cuộc cách mạng này 

chúng ta có thể chữa trị được nhiều bệnh nan y cũng như là tiền đề cho phát 

triển trí thông minh nhân tạo mô phỏng não người… 

Có hai loại thông tin sinh học:  

-Thông tin sinh học cơ sở: đây là các thông tin mang tính di truyền cơ thể. 

Là thông tin cơ bản của sự sống. Thông tin này điều khiển quá trình trao đổi 

chất, di truyền cấu trúc vật lý cơ thể và tâm thức qua các thế hệ. Thông tin này 

có trong cơ thể thực vật lẫn động vật. Thông tin này hoạt động hoàn toàn tự 

động theo các quy tắc riêng, chúng được kích hoạt khi gặp điều kiện môi 

trường thích hợp.  

Ví dụ 1: bạn hãy gieo một hạt đậu xanh. Hạt đậu xanh khô sẽ không thể 

“sống”. Tuy nhiên nếu gặp điều kiện thuận lợi là độ ẩm và nhiệt độ thích 

hợp… nó sẽ nảy mầm, sự sống sẽ bắt đầu để trở thành cây đậu xanh.  

Ví dụ 2:  để tạo ra một cơ thể từ một tế bao trứng duy nhất, đầu tiên có 

một tinh trùng chui vào 1 trứng có tác dụng mở khóa ổ khóa đầu tiên cho cả 

một quá trình tổng hợp trao đổi chất vĩ đại. Tế bào trứng ấy lập tức được nhân 

ra làm hai, rồi làm bốn… Mỗi lần nhân ra như vậy nó chỉ sử dụng một phần 

thông tin tương thích. Những thông tin khác nhau sẽ làm xảy ra sự phân lập tế 

bào. Sau khi được nhân ra, tế bào mới lại sử dụng một thông tin khác để tạo ra 

một thế hệ tế bào khác nữa. Như vậy, chẳng hạn để tạo ra da, đầu tiên tế bào 

gốc sẽ tổng hợp ra tế bào da. Sau đó tế bào da tiếp tục dùng thông tin thích hợp 

để tổng hợp tế bào lông, rồi tế bào lông lại dùng thông tin tương thích để tạo 
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màu lông… cứ thế gan, tim, não, phổi, ruột, máu… hình thành,và cuối cùng là 

cả cơ thể hoàn chỉnh. 

Ví dụ 3: một đứa bé mới sinh ra đã biết đòi ăn khi bụng đói - mặc dù khi 

ấy nó chưa có ý thức đói là gì. 

Trong máy vi tính, thông tin cơ sở chính là chương trình mà nhà sản xuất 

đã cài sẵn trong lúc chế tạo để máy có thể nhận và hiểu các lệnh cơ sở.   

-Thông tin sinh học thứ cấp: lại liên quan đến tư duy ý thức con người như 

các giác quan để nhận biết thế giới, sự phản ứng với môi trường, sự suy nghĩ, 

sự học hỏi, ghi nhớ… Nhờ các thông tin này mà sinh vật có thể tự điều chỉnh 

sự phát triển sao cho phù hợp với môi trường tự nhiên để có thể tồn tại. Thông 

tin này có thể được học và tích lũy trong suốt quá trình sống dựa trên nền 

thông tin cơ sở.  

Ta có thể ví thông tin thứ cấp là các phần mềm ứng dụng như word, exel, 

corel… trong máy vi tính để thực hiện một việc nào đó. Tuy nhiên, tất cả các 

phần mềm này phải chạy trên nền phần mềm cơ sở nền tảng là DOS… 

Cơ chế truyền tải thông tin sinh học:  

-Cơ thể có thể truyền thông tin bằng tín hiệu điện sinh học. Tín hiệu điện 

này hoạt động dựa vào hoạt động của dòng điện từ sinh học. Ta phải biết rằng 

trong cơ thể sinh vật luôn suy trì một nguồn điện sinh học, nguồn điện này sinh 

ra điện từ sinh học. Khi ta đụng tay vào một vật rất nóng, tín hiệu điện sẽ 

truyền về não qua các dây thần kinh để báo sự nguy hiểm và não ra lệnh ngược 

lại là phải co các cơ để rút tay ra. Việc truyền tải thông tin bằng điện liên hệ 

mật thiết tới hệ thần kinh.  

-Ngoài ra còn có thể truyền thông tin bằng các tương tác cảm ứng hóa 

sinh: Khi gặp ánh sáng kích thích, tức lá cây nhận được thông tin là hãy tiến 

hành tổng hợp cacbon, và chúng bắt đầu tiến hành tổng hợp cacbon từ không 

khí để tạo tế bào mới. Các chất kích thích như hóc môn sẽ được sinh ra, từ các 
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kích thích này mà tiến trình hoạt động chuỗi sinh hóa được bật lên tạo lá rễ, 

thân… để cây lớn lên 

Thực vật thì chỉ có cách dẫn truyền thông tin phản ứng trực tiếp hóa sinh, 

trong khi động vật thì bao gồm cả hai cách dẫn truyền nói trên.  

Hai cách dẫn truyền thông tin trên cũng có thể họat động riêng hay kết 

hợp với nhau để tạo một lệnh hoàn chỉnh: ví dụ khi thấy một bức ảnh khỏa 

thân, cơ chế xung điện được truyền đưa hình ảnh vào não, não bộ xử lý kích 

thích tiết ra nội tiết tố hóa học dẫn đến cảm hứng tình dục, để rồi máu dồn vào 

thể hang làm cương dương vật.  

Nhận xét: Tất cả các tế bào ban đầu (tế bào gốc) đều mang thông tin di 

truyền ADN giống nhau, nhưng tuỳ theo tương tác với môi trường, các chất 

hóa học hay sự kích thích khác nhau mà xảy ra sự tổng hợp hóa sinh theo các 

thông tin hướng dẫn từ ADN mà sẽ dẫn đến quá trình biệt hóa thành các bộ 

phận tương ứng. Quá trình biệt hóa này diễn ra một cách liên tục và tạo hình 

thể chính xác theo sự xắp xếp nào đó trong gen của mỗi loại sinh vật.  

Lưu trữ thông tin:  

Các thông tin sinh học được hình thành và lưu trữ ở các nơi sau:  

-Tại từng tế bào, những thông tin mang tính định hình vật chất để tạo nên 

cơ thể được lưu trữ bằng hệ gen ADN, gen này nằm trong mỗi tế bào. Điều này 

khoa học đang giải mã rõ ràng.     

-Trong bộ não, cũng lưu trữ bao gồm thông tin của hệ thần kinh thực vật 

và động vật phục vụ cho họat động sinh lý và tinh thần, tư duy của sinh vật.    

-Ngày nay người ta còn thấy hình như thông tin còn được lưu trong trường 

sóng sinh học. Trường sóng sinh học của cơ thể có một vùng trường sóng điện 

từ của não có nhiệm vụ lưu trữ các thông tin của tinh thần, tư duy mà tâm thức 

đã ghi nhận trong suốt quá trình sống. Đây chính là thông tin mà các nhà ngoại 

cảm hay sử dụng. Nếu các thông tin ghi trong tế bào và trong não bộ thường 
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xuyên được đem ra sử dụng thì các thông tin ghi trong trường sóng sinh học 

chủ yếu là lưu trữ. Vịêc sử dụng chúng cần có điều kiện đặc biệt như kích hoạt 

linh giác (giác quan thứ sáu)... 

 Các thông tin sinh học cơ sở cấu tạo thành cơ thể lưu trữ trong tế bào 

dưới dạng gen ADN hay trên não bộ hay trên trường sóng sinh học đều cũng 

có thể được di truyền qua các thế hệ. Không chỉ di truyền các thông tin về cấu 

tạo cơ thể như ADN, mà cả một số thông tin thuộc về ý thức cũng có thể được 

di truyền. Ví dụ một con thú có thể biết tự tìm thuốc chữa bệnh mà không cần 

ai dạy, tự biết thức ăn của chúng  hay sự định hướng không gian của động 

vật… 

Sự khác biệt căn bản giữa thực vật và động vật ở chỗ, các thông tin sinh 

học của thực vật chỉ nằm trong gen di truyền, tức nằm trong tế bào. Vì thế thực 

vật không có cơ quan lưu trữ - xử lý thông tin trung ương là bộ não như động 

vật cao cấp. Còn động vật cao cấp thì thông tin thể hiện cả trong gen tế bào lẫn 

hệ thần kinh, thể hiện cả dưới dạng tiềm thức lẫn ý thức. Do có ý thức mà động 

vật thì có cảm xúc (đau đớn, sung sướng, sợ hãi…), còn thực vật thì không. 

Cái khác biệt cơ bản giữa các lòai động vật khác nhau chính là có hệ 

tâm thức (phần mềm thông tin sinh học) khác nhau chứ không phải là 

hình thể bên ngoài .  

Điều này có nghĩa là, nếu nạp tâm thức của mèo vào chó thì mèo sẽ biến 

thành chó, tức thân chó, tâm mèo nên mèo sẽ ứng xử giống như chó. Còn sự 

khác nhau quan trọng nhất của người và động vật là ngoài hệ tâm thức còn có 

khả năng tư duy cao chỉ có người mới có. Giả sử nếu ta có cách nạp được 

thông tin tâm thức của người vào khỉ thì khỉ cũng ứng xử tư duy như người.  

Trong bộ não, những thông tin được xử lý chủ yếu ở vỏ não. Còn các 

vùng khác như hai bán cầu não là kho lưu trữ thông tin cũng như làm các 

nhiệm vụ khác. Tất cả những thông tin bên ngoài mà các giác quan ghi nhận 
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đều được xử lý tại vỏ não. Phần thần kinh não bộ phía trước đầu liên quan 

nhiều đến thần kinh động vật tức sự tư duy suy nghĩ, còn phía sau đầu liên 

quan nhiều đến hệ thần kinh thực vật tức điều khiển hoạt động sống vô thức. 

Việc phân chia như vậy chỉ mang tính tương đối vì các vùng não có ảnh hưởng 

chặt chẽ qua lại với nhau. Khoa học rất chú ý tới một thành phần gọi là chất 

xám trong vỏ não, họ cho rằng chất này có ảnh hưởng quan trọng tới sự xử lý 

thông tin của vỏ não và họ cho rằng ai có nhiều chất xám thì sẽ thông minh 

hơn. Vì vậy khi nghiên cứu tâm thức ta cũng rất chú ý đến vùng này. Việc 

luyện tập thiền định cũng là để chủ yếu tác động đến vùng này.      

Hệ quả: Nghiên cứu về tâm thức học hay phần mềm sinh học có tác dụng 

cực kỳ quan trọng. Do tâm thức là những chuỗi thông tin sinh học nên về mặt 

lý thuyết, chúng ta có thể tác động, chỉnh - sửa - nắn - xoá- nạp… các thông tin 

trong não bộ một người bằng cách nào đó, ví dụ như thôi miên, thiền định, hay 

áp sóng điện từ với tần số thích hợp tác động vào một số huyệt qua các điện 

cực… 

Thông tin trên Trường sóng điện từ sinh học  

Cơ thể chúng ta là một bình ắc quy tích điện sinh học. Dù điện thế và 

cường độ rất nhỏ nhưng cũng đủ năng lượng để duy trì hệ thống sinh học.  

Vì là một ắc quy tích năng lượng sinh học do đó chúng ta có một trường 

năng lượng sinh học bao quanh. Trường năng lượng này hình thành một loại 

sóng điện từ sinh học luôn phát ra và tồn tại cùng chúng ta. Mỗi người đều có 

một tần số trường sóng sinh học riêng nên có thể dùng để nhận dạng như nhận 

dạng bằng giọng nói hay vân tay vậy. Một người có thể để lại nơi mình vừa 

đến, hay lưu lại trên đồ vật mà mình tiếp xúc trường sinh học của họ. Một đặc 

điểm của trường sóng điện từ sinh học này là khả năng tồn tại khá lâu nơi mà 

nó từng xuất hiện, kể khi nguồn phát (chủ thể) không còn ở đó. Vì là sóng nên 

có khả năng mang thông tin, do đó tất cả những thông tin quá khứ hay những 
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gì chúng ta đang làm, đang nghĩ đều được truyền tải vào trường sóng này. Cả 

những thông tin di truyền từ tổ tiên cũng được ghi vào trường này. Các thông 

tin đó một phần sẽ tác động lên những sự kiện liên quan đến tương lai của 

người đó. Vì thế một nhà ngoại cảm có khả năng “đọc” thông tin này sẽ phán 

đoán được quá khứ, hiện tại, tương lai của một người. Riêng thông tin về 

tương lai chỉ mang tính dự đoán vì các sự kiện còn có thể thay đổi theo hoàn 

cảnh phát sinh. Trường sóng này theo ta suốt đời và tất cả những thông tin cả 

cuộc đời sẽ lần lượt được ghi vào nó cho đến khi chúng ta chết. Vào thời điểm 

chúng ta chết, thông tin sẽ được ngừng ghi. Tuy nhiên những chuỗi thông tin 

này sẽ còn tồn tại trong một thời gian dài nữa mới mất hoàn toàn do hệ sóng 

này sẽ tiếp tục tồn tại sau khi chúng ta chết. Sự tồn tại của sóng mang thông tin 

sau khi chết này ta gọi  là linh hồn.  

Khi nghiên cứu về tâm thức, chúng ta phải làm rõ các vấn đề: ngôn ngữ để 

viết ra phần mềm của tâm thức; xác định, bước sóng, tần số, cường độ… của 

sóng sinh học và nguyên lý vận hành thông tin sinh học trong cơ thể sống hay 

cả khi đã chết.  

Thông tin tâm thức có khả năng nhân ra các bản sao y hệt. Vì thế một cha 

mẹ có thể sinh rất nhiều con cái mang thông tin tâm thức là bản sao của mình. 

Nói cách khác mỗi cá thể được sinh ra sẽ mang tâm thức mới là bản sao của 

cha mẹ nó trong thân thể mới của chúng.  

Năng lượng của sóng linh hồn sẽ mất dần theo thời gian. Khi năng lượng 

hết hoàn toàn sóng sẽ mất đi và tất cả thông tin sẽ mất theo. Vì thế sự tái sinh 

hay cả việc tồn tại vĩnh cửu của linh hồn theo một số tôn giáo là không phù 

hợp với quan điểm về sự cân bằng.  

6-NĂNG LƯỢNG SINH HỌC 

Ai cũng thấy rõ ràng rằng, để có một cơ thể sống được, hay cụ thể là để 

thực hiện một việc gì đó, cơ thể sinh vật cần tiêu hao một số năng lượng. Năng 
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lượng ấy có được từ đâu và được sử dụng như thế nào? Những đặc điểm giống 

và khác nhau của năng lượng sinh học với năng lượng bình thường ra sao cũng 

cần được khoa học nghiên cứu nghiêm túc và chuyên sâu hơn. Sự khám phá ra 

những nguyên lý họat động của năng lượng sinh học sẽ đem  lại những lợi ích 

vô cùng to lớn, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.         

Nguyên khí hay nội khí của sinh vật là một hình thái của năng lượng được 

dự trữ trong cơ thể - nó chính là năng lượng sinh học nội sinh. Theo quan niệm 

mới thì năng lượng trên cũng là một dạng vật chất, và nó tồn tại khách quan 

trong từng tế bào của sinh vật.  

Tổng nguyên khí tế bào là nguyên khí của cả cơ thể sinh vật. Vì vậy có thể 

nói rằng năng lượng có được trong cơ thể mỗi người là do năng lượng tích lũy 

trong từng tế bào hợp lại mà thành. Năng lượng này mang lại sự sống của tế 

bào thông qua quá trình giúp sự trao đổi chất của tế bào được thực hiện. 

Khi một tế bào mới được hình thành, thì thể vật chất hữu hình sẽ đồng tồn 

tại với dạng vật chất vô hình là nguyên khí hay còn gọi là năng lượng nội sinh. 

Không thể nói cái nào có trước, cái nào có sau mà cả hai cái đều song song tồn 

tại trong một tương quan nội tại để bắt đầu cho một đời sống. Một thân cây chỉ 

có thể tái sinh sự sống khi cắm xuống đất nếu nó còn nhựa sống (tức còn năng 

lực/năng lượng sống), nó sẽ chết vĩnh viễn nếu bản thân nó là thân cây chết 

khô (đã mất hết năng lượng sống).   

Nội khí tế bào nằm trong tế bào. Khi tế bào bị hư hại thì nội khí cũng bị 

hao hủy một phần hay mất đi hòan tòan. Ngược lại, tế bào bình thường nhưng 

nội khí bị hao hụt hay không có thì tế bào ấy cũng có thể trở nên vô dụng. 

Chúng ta cũng không thể nói cái nào quan trọng hơn cái nào mà đây là một 

quan hệ hỗ tương cần thiết ngang nhau.  

Nội khí tế bào được xây dựng từ hai nguồn: nguồn tiên thiên do cha mẹ 

cho và nguồn hậu thiên là năng lượng được bên ngoài cung cấp, chủ yếu qua 
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thức ăn, một phần nhỏ khác có thể là sự hấp thu từ năng lượng vũ trụ. Hiện 

chưa kiểm chứng được liệu chúng ta có thu được năng lượng vũ trụ bằng cảm 

xạ như một số tài liệu viết hay không nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy ảnh 

hưởng tương tác của các trường vũ trụ đến năng lượng nội sinh của sinh vật, vì 

thế vấn đề này cần được nghiên cứu sâu hơn.  

Ta đã biết rằng vật chất luôn tạo ra một trường tương tác xung quanh nó. 

Vật chất là một dạng của năng lượng nên đó là trường năng lượng. Nguyên khí 

là năng lượng tịnh tại tế bào. Do là năng lượng nên tạo ra một “trường” xung 

quanh tế bào. Chính cái “trường” này ta gọi là “khí” và ta thường vận khí để sử 

dụng nội công. Chúng ta có thể ví trường này như từ trường của trái đất, 

trường vạn vật hấp dẫn của vạn vật hay trường điện từ xung quanh hạt điện 

tích. Nếu có một số kích thích phù hợp, trường này có thể di chuyển trong cơ 

thể và có thể biến thành công để sinh ra lực. Trong cơ thể sinh vật thì chúng ta 

gọi trường trên là trường năng lượng sinh học và khả năng tái tạo lại ra năng 

lượng sinh học đó goị là khí năng.  

Chúng ta cũng có thể dễ dàng chứng minh năng lượng sinh học của cơ thể 

biến được thành dòng điện bằng một dây nguồn nhận tín hiệu, âm ly và loa 

phát hay một bút thử điện cảm ứng cực nhạy để từ đó thấy rằng cơ thể chính là 

một ắc quy tích điện sinh học.  

Tóm lại mỗi tế bào có một trường năng lượng bao quanh, tập hợp các 

trường năng lượng của tế bào tạo thành trường năng lượng sinh học  cơ thể.   

Năng lượng sinh học được tích trữ ở dạng nguyên liệu đốt là glucose, chất 

béo, chất đạm do máu chuyển tới tế bào mà những chất này được lấy từ thực 

phẩm do hệ tiêu hóa hấp thụ.  

Trong cơ thể, trường khí di chuyển trong các đường kinh lạc và có thể 

được phát qua các huyệt trên cơ thể. Ta có thể dùng ý thức điều khiển được 

đường đi của trường khí. Nguyên tắc di chuyển của trường khí trong kinh 
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mạch theo cách kích ứng dây chuyền. Theo đó trường khí của một tế bào được 

tác động theo một chiều xác định bằng ý thức, tế bào này kích thích tế bào bên 

cạnh theo hướng đó và cứ tiếp tục tạo thành một dòng khí chạy theo hướng 

nhất định. Khi trường khí được tích tụ lại tại 1 điểm khí năng sẽ xuất hiện biến 

thành khí lực để sinh công. Khí lực đó có thể được nhân lên do khí năng ở 

điểm dồn sẽ tiếp tục kích thích tế bào tại điểm đó đốt cháy glucose tạo nhiều 

năng lượng tích trữ hơn. Điều này đôi khi tạo ra một lực phi thường không 

tưởng tượng nổi ở nơi đó. Bạn đã từng xem biểu diễn một chiếc xe tải nặng cán 

qua một người bình thường hay một người dùng hàm răng kéo cả một toa tàu 

hỏa. Nếu bình thường thì cơ thể sẽ nát bét khi bị xe cán rồi vì xương thịt bình 

thường thì không thể chiụ nổi một lực lớn như vậy.  

Cũng bằng việc vận khí như trên, ta có thể tăng cường năng lượng nội 

sinh tụ lại một chỗ nào đó theo ý muốn để tự chữa bệnh và có thể phát khí lực 

ra ngoài cơ thể để chữa bệnh cho người khác. Đây là nguyên lý chữa bệnh của 

trường phái dưỡng sinh hay luyện nội công của các trường phái võ thuật.  

Người ta có thể dùng ý thức để chủ động sử dụng nguồn năng lượng nội 

sinh này. Nếu có thể gia cường lực như trên thì cũng có thể tiết chế năng lượng 

sử dụng. Các thiền sư hay đạo sĩ yoga có thể ngồi thiền cả tháng trời mà không 

cần ăn vì họ biết cách tiết giảm tối đa năng lượng phục vụ nhu cầu trao đổi 

chất trong cơ thể, cũng có thể họ biết cách thu nạp năng lượng vũ trụ qua 

những bí huyệt của mình. Điều này rõ hơn trong trường hợp một nhà Yoga bị 

chôn sống dưới đất, nhà Yoga này biết cách làm ngừng (hay hạn chế tối đa) 

quá trình trao đổi chất tại tế bào tức làm cơ thể rơi vào trạng thái đông miên. 

Điều này dẫn đến việc tế bào không cần nhiều oxy để đốt cháy nguyên liệu tạo 

năng lượng, tức là cũng không cần nhiều tới hơi thở.  

Năng lượng sinh học tạo ra một trường bao quanh cơ thể và các nhà khoa 

học châu Âu đã chụp được ảnh của các trường sóng này. Mà đã có trường điện 
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từ thì sẽ có sóng điện từ, vì vậy cơ thể sinh vật cũng có khả năng thu phát sóng 

điện từ sinh học. Sóng này có khả năng mang những thông tin cá nhân của chủ 

thể. Việc giải mã được các thông tin mang trên trường sóng điện từ sinh học sẽ 

mang lại những thông tin về cá nhân đó, trong đó có cả việc nhận dạng giống 

như phân tích gen di truyền hay vân tay vì mỗi cá thể sinh vật đều có thông tin  

trường khác nhau.   

Khi chết đi năng lượng trong sinh vật sẽ thóat ra ngoài trả trở lại hòa nhập 

vơí năng lượng vũ trụ, như vậy nó đến từ đâu thì sẽ trở về nơi đó. 

Loài người dù chưa hiểu rõ nhiều về bản chất của nguyên khí (năng lượng 

sinh học) nhưng từ lâu đã áp dụng những tính năng của nó trong võ thuật, nội 

công, tập dưỡng sinh, chữa bệnh bằng năng lượng sinh học (cảm xạ), cũng như 

áp dụng một vài ứng dụng trong việc bảo vệ sức khoẻ con người như châm 

cứu, chế tạo các máy phát xung điện, máy tạo tần số, các thiết bị  từ trường… 

để phục vụ cho việc luyện tập phục hồi chức năng. 

7-NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TIỀM NĂNG SINH HỌC 

Chúng ta đã nghiên cứu xong về cơ chế sinh học của sự sống để chứng 

minh một điều rằng nhờ cân bằng mà có ái lực của hấp dẫn sinh học để tạo ra 

sự sống. Thật vậy nếu không có giống đực và cái, cũng như không có sự phân 

đôi để hợp nhất nhiễm sắc thể trong gen di truyền để tạo ra tế bào mới thì có lẽ 

cũng không có sự sống. Tất cả mỗi bộ phận, mỗi thành phần của cơ thể được 

tạo ra cũng là để đáp ứng cho mục tiêu duy nhất: tạo sự sống cho vật chất.  

Bây giờ chúng ta sẽ khảo sát thêm về các ứng dụng có thể có từ kiến thức 

trên.     

7.1Công nghệ sinh học  

Việc nghiên cứu tiềm năng sinh học giúp cho nhà khoa học tìm hiểu ra các 

quá trình sinh học, từ đó tạo ra vô số ứng dụng liên quan.    
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a.Ứng dụng để bảo quản lương thực, thực phẩm bằng cách ức chế sinh hóa 

hay tiêu diệt vi sinh vật gây hại với nhiều phương thức khác nhau như gia 

nhiệt, dùng hóa chất, sấy khô, cấp đông, biến đổi gen… phù hợp với sản phẩm 

và điều kiện sản xuất. Việc nghiên cứu về tiềm năng sinh học giúp chúng ta có 

thể tìm ra cách thức để ức chế quá trình trao đổi chất tại tế bào hay của sinh vật 

gây hại bằng cách hạn chế hoạt động của nội năng và tâm năng của tế bào, tức 

là cắt đứt hay hạn chế năng lượng và thông tin phục vụ cho trao đổi chất trong 

điều kiện bình thường, chủ động đưa vi khuẩn hay tế bào sản phẩm vào trạng 

thái ngủ đông. Khi đó chất lượng sản phẩm sẽ không bị thay đổi nhiều trong 

thời gian bảo quản. 

b.Ứng dụng công nghệ sinh học trong lai tạo hay cải tiến giống sinh vật 

mới. Việc nghiên cứu thông tin sinh học giúp ta hiểu được nguyên lý thông tin 

di truyền sẽ giúp cho các nhà khoa học cách thức để tạo ra nhiều lòai sinh vật 

có những đặc tính phù hợp với yêu cầu của mình. Do sự khác nhau giữa các 

loài vật chủ yếu là do khác phần mềm sinh học, nên khi giải mã được phần 

mềm sinh học chúng ta có thể cải tiến những sinh vật theo ý đồ của chúng ta 

bằng cách lập trình lại phần mềm sinh học của chúng. Về lý thuyết thậm chí 

con người có thể tạo được các loại sinh vật hoàn toàn mới chưa từng có trên 

thế giới cũng như làm sống lại các loài sinh vật đã tuyệt chủng.  

7.2 Bảo vệ sức khỏe con người – vật nuôi 

a- Tâm thức: Việc nghiên cứu tâm thức ứng dụng vào cuộc sống, cụ thể là 

làm sao giúp cho mọị người có được một tinh thần thoải mái vui tươi, bởi vì 

trạng thái của tâm ảnh hưởng toàn diện đến sức khoẻ con người. Luyện tập 

thiền định là để giúp con người an định sâu vào một trạng thái an bình đặc biệt 

do tâm tạo nên.  

b- Nguyên khí: Ngoài những bệnh tật do ngoại cảnh mang lại, tới 70% là 

bệnh từ trong mình phát ra chủ yếu là do nguyên nhân rối loạn sinh học. Vì thế 
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có thể tự chữa trị được bằng cách cân bằng lại cơ chế sinh học. Hơn thế nữa 

duy trì được cân bằng sinh học làm tăng nguyên khí, từ đó gia tăng sức đề 

kháng để hạn chế bệnh xâm nhập và trường thọ. Việc rèn luyện khí năng được 

thực hiện qua nhiều phương pháp như tập võ dưỡng sinh, khí công, yoga… tuỳ 

người tự chọn theo sở thích. Vì thế, chúng tôi không tuyên truyền về một môn 

phái nào mà chỉ hướng dẫn mỗi người hãy tự tìm đến những trường phái thích 

hợp với tuổi tác và tình trạng cơ thể mình.  

c- Chăm sóc sức khỏe và cải thiện giống nòi: Khi người ta biết được 

những bí mật về sự sống như nội năng, tâm năng, tế bào gốc… y học sẽ tìm ra 

những phương cách chữa bệnh mới như ghép mô nội tạng, tiếp dẫn nội năng… 

để bảo vệ sức khỏe, kéo dài tuổi thọ con người. Nếu biết cách tác động sự trao 

đổi chất ở một số tuyến nội tiết sinh trưởng vào các thời điểm thích hợp có thể 

cải thiện được tinh thần, tầm vóc, sức khỏe của con người, thậm chí cả một thế 

hệ, cả một dân tộc như làm sao cho con người thông minh hơn, cao lớn hơn, 

đẹp đẽ hơn, khoẻ mạnh hơn…    

Người ta cũng có thể tạo ra các bộ phận thay thế các cơ quan bị hư hại từ 

tế bào gốc, như vậy ta có thể thay xương bằng chính xương sinh học chứ 

không phải bằng kim loại như hiện nay… 

Ta có thể chỉnh sửa các phần thông tin bị hư hỏng liên quan tới bộ phận 

nào đó  trên não để phục hồi chức năng cho bệnh nhân (ví dụ bệnh pakison, 

azemer…).   

d-Y khoa: Thông qua việc quản lý được tâm năng và khí năng tại từng bộ 

phận cơ quan hay cả cơ thể, chúng ta sẽ có rất nhiều ứng dụng bảo vệ sức khỏe 

như ức chế quá trình trao đổi chất tại một số vùng cần thiết để chữa trị các 

bệnh như béo phì, ung thư, tiểu đường, cao huyết áp…  

Trong ngoại khoa, một số trường hợp phải đưa bệnh nhân vào tình trạng 

ngủ đông bằng cách hạ thấp thân nhiệt của họ để phục vụ cho giải phẫu.  



 

52 

 

Trong việc cấp cứu, việc đưa bệnh nhân vào trạng thái đông miên có thể 

giúp cho người bệnh qua cơn hiểm nghèo trên đường đi cấp cứu vì khi đó máu 

có thể ngừng chảy, các cơ quan nội tạng tạm ngừng họat động nên không cần 

phải tiếp năng lượng, oxy… tóm lại nội tạng không bị phá hủy .    

e-Cai nghiện: Nghiện thuốc lá, rượu hay ma túy… không chỉ đơn thuần là 

một thói quen tâm lý mà cả là thói quen sinh lý. Điều đó nghĩa là các chất gây 

nghiện như nicotin, caphein, mocphin, metanol… đã kết hợp với các quá trình 

sinh học của cơ thể, gây nên sự kích họat hay ức chế sự họat động của các hệ 

nội tiết và hệ thần kinh thực vật trong từng trường hợp. Vì vậy khi thiếu chất 

đó, quá trình họat động bình thường của hệ thần kinh thực vật bị rối lọan dẫn 

đến họat động các cơ quan nội tiết cũng rối lọan làm cho bứt rứt, đau đớn, khổ 

sở trong cơ thể. Với sự kiên trì tự giác hay ép buộc, thiền định, khí công, hay 

châm cứu… có thể tác động trực tiếp đến hệ thần kinh thực vật, dần đưa hệ 

thần kinh này cân bằng bình thường, từ đó họat động nội tiết tố ổn định để trở 

lại con người bình thường.           

f-Cảm xạ học 

Trong xã hội, có những người có khả năng dùng bàn tay để chuẩn đoán và 

chữa bệnh. Tại Việt nam có trường phái nhân điện do tiến sĩ tóan lý Nguyễn 

Đình Phư là một người sáng lập hay môn cảm xạ của bác sĩ Dư Quang Châu… 

Vì trong cơ thể ta có năng lượng nội sinh. Dùng năng lượng sinh học, chủ 

yếu là khí năng phát ra khí lực để tác động lên người khác nhằm để truyền 

năng lượng hay chữa bệnh cho họ. Ngoài ra còn phát ra tâm năng để chữa một 

số bệnh về thần kinh hay làm ảnh hưởng tới tinh thần của người khác như thôi 

miên. Do bẩm sinh hay luyện dưỡng sinh, khí công, yoga, nội công… có thể 

phát ra khí lực để làm được điều này. Cảm xạ sinh học cũng được ứng dụng 

trong việc điều trị các bệnh do bế tắc kinh lạc như tai biến, tai nạn… thông qua 

những bài tập thích hợp.   
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7.3. Xã hội học 

Về lý thuyết, khi hiểu tính chất hoạt động của tâm thức, ta có thể điều 

chỉnh lại  tâm thức của một người, để từ đó điều chỉnh lại tính cách họ thành 

người tốt hơn.  Chúng ta có thể nghiên cứu một cách khoa học các hiện tượng 

siêu nhiên như: tìm mộ người đã chết là do giao thoa sóng điện từ sinh học của 

linh hồn người chết với người sống; thôi miên đọc suy nghĩ người khác là do 

giao thoa sóng điện từ sinh học của hai người đang sống; khai mở linh giác là 

kích thích sự hoạt động trở lại của giác quan hướng nội có sẵn trong mỗi người 

giúp ta có năng lực đặc biệt; kích thích các năng lực đặc biệt tiềm tàng của con 

người như khả năng chịu đựng siêu phàm, sức mạnh thần khí hay kích hoạt 

tâm thức tiềm ẩn nhiều đời nằm sẵn trong tàng thức của con người. Ngoài ra 

các hiện tượng như nhập xác, lên đồng, thần đồng… là các hiện tượng cộng 

hưởng giao thoa sóng thức sinh học khi tần số của sóng linh hồn có tần số gần 

trùng với tần số sóng sinh học người sống. Các hiện tượng đặc biệt khác như 

khả năng nhìn bằng tay, nhìn được khi bịt mắt, nhìn từ xa, người phát điện, 

phát tia lửa, bốc khói, ngâm mình trong băng, ăn thủy tinh, người hút vật thể… 

đều có thể giải thích theo cơ chế tương tác cân bằng của các năng lực sinh học.  

7.4.Trong quân sự – an ninh  

Trong quân sự, người ta đang nghiên cứu những vũ khí phát ra loại sóng 

có khả năng ảnh hưởng đến trường sóng sinh vật, từ đó truyền đi những tác 

nhân ức chế tâm thức, gây tê liệt đối phương. Hiện người ta đã chế tạo được 

các máy đuổi muỗi, chuột bằng cách phát những tần số sóng làm chúng sợ hãi 

hay tần số làm côn trùng có hại mất khả năng sinh sản. Một số nước đã tạo ra 

những vũ khí phát sóng sinh học phát ra một lọai sóng điện từ có tần số phù 

hợp với sóng điện từ sinh học của con người mang theo tác động làm cho đối 

phương ngủ, ngất hay cảm giác cháy bỏng trên da… mà bỏ chạy.    
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Người ta áp dụng khai thác thông tin sinh học để khai thác tội phạm như 

đọc tư duy, suy nghĩ của tội phạm, phát hiện nói dối, xóa trí nhớ con người...   

Người ta có thể coi trường sinh học của mỗi người như là một dấu vết 

nhận dạng vì mỗi người đều có tần số khác nhau giống như vân tay. Có thể 10 

dấu vân tay chính là mã số tương ứng với tần số sóng sinh học của từng người. 

Khi họ từng ở trong môi trường nào thì sẽ để lại dấu vết trường sinh học của 

mình ở môi trường đó khá lâu nên có thể dùng nó để xác định danh tính con 

người. Nhà ngoại cảm cầm một di vật của người đã chết hàng chục năm vẫn có 

thể xác định tần số sinh học của họ, từ đó tìm được mộ của họ hay chỉ ra chính 

xác chủ nhân của đồ vật đó khi xem bức ảnh cũ chụp có nhiều người trong đó. 

7.5.Trong phát triển trí tuệ:    

-Hãy tưởng tượng, khi ta biết quy tắc hình thành và giao tiếp giữa tâm 

thức và linh hồn, chúng ta sẽ có thể có những khả năng thăng hoa đặc biệt của 

tuệ giác, khai mở những khả năng đặc biệt của con người, từ đó chúng ta có 

những điều kiện để tiếp cận nghiên cứu thế giới một cách hiệu quả hơn. Các 

trường hợp chậm phát triển trí tuệ chúng ta có thể can thiệp bằng cách chỉnh 

sửa lại phần mềm tâm thức của họ hay bằng cách mô phỏng trí tuệ tự nhiên, 

người ta có thể chế tạo trí tuệ nhân tạo… 

-Thiền định là một trong những phương pháp để khai mở tâm thức. Chỉ 

riêng việc giữ cho bộ não không căng thẳng, luôn cân bằng cũng giúp cho 

chúng ta suy nghĩ sáng suốt hơn trong cuộc sống. Hơn thế nhiều lần, nếu chúng 

ta khai mở được cả tiềm thức thì thật sự chúng ta sẽ có những khả năng ghê 

gớm. Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng con người chúng ta chỉ mới sử dụng 

được khoảng 10% năng lực thật sự của tiềm năng con người. Khi đạt trạng thái 

thiền sâu, võ não hòan tòan trống rỗng trở nên rất nhạy cảm. Trong sự nhạy 

cảm đó, ta có thể xắp xếp lại và xử lý các thông tin đang cần tập trung quan 
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tâm thì hiệu quả sẽ cao hơn rất nhiều lần, đây là cơ sở để chúng ta có thể tư 

duy vô thức hay tư duy logic ngược.          

 

8-MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TIỀM NĂNG SINH HỌC 

8.1.THIỀN ĐỊNH: Để nghiên cứu tâm linh, thiền là một công cụ quan 

trọng. Tập thiền định để khai mở tiềm thức. Nguyên tắc là khi thiền định đến 

mức đưa được vỏ não vào trạng thái vô thức hòan tòan sẽ tạo nên sự nhạy cảm 

cao của não bộ. Kết hợp với việc hạ thấp xung trong sóng não để vỏ não để có 

thể thu dải sóng có tần số thấp. Để làm điều này, nhà thiền sư phải điều khiển 

được sự dao động của nhịp thở và vận khí để qua đó điều khiển tần số sóng 

sinh học của chính mình. Khi ngũ quan bị bế và tâm năng trở nên nhạy cảm, 

nếu biết cách dò tần số sóng thấp ta sẽ thấy được những thông tin từ tâm thức 

mang lại. 

Không những chỉ để khai mở tâm thức, thiền còn mang lại cho mình một 

sức khỏe tốt. Thiền định không những chỉ là để an định tinh thần, thiền định có 

khả năng ảnh hưởng sâu sắc tới họat động sinh lý của cơ thể do tác động mạnh 

mẽ tới hệ thần kinh động vật lẫn thực vật. Sự sống của cơ thể chúng ta được 

điều khiển bởi hệ thống thông tin sinh học gọi là thần kinh thực vật. Bộ máy 

điều khiển này có thể nằm trong từng cơ quan chức năng, nằm trong từng tế 

bào nhưng chủ yếu là tập trung ở não bộ, nhất là phần trong và sau đầu. Quá 

trình thu nhận và truyền đi tín hiệu từ các bộ phận cơ thể tới trung khu thần 

kinh ở bộ não có thể thực hiện bằng các tín hiệu điện nhưng cũng có thể qua 

các phản ứng hóa sinh, các hocmon thích hợp được phóng thích truyền qua 

đường máu tới bộ phận để thực hiện một nhiệm vụ nào đó.  

Mỗi vùng não đều có liên quan đến một bộ phận nào đó, một chức năng 

nào đó của cơ thể. Hoạt động của ruột, bao tử, tim, gan, thận, tụy, phổi… đều 

như vậy, vì thế một tai nạn làm ảnh hưởng tại vùng não điều khiển tiếng nói sẽ 
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làm người ta mất khả năng nghe nói. Phần não trái điều khiển các bộ phận bên 

phải cơ thể và ngược lại. Đó là một số thông tin chứng minh ảnh hưởng của 

não bộ tới hoạt động cơ thể.   

Khi hệ thần kinh thực vật và các vùng thông tin não khỏe mạnh, các cơ 

quan trong cơ thể sẽ hoạt động tốt. Ngược lại một bộ thần kinh yếu hay một 

vùng não bị bệnh thì cơ quan liên quan cũng bị bệnh theo. Hầu hết tất cả các 

bệnh đều có sự liên quan hoặc trực tiếp, hoặc gián tiếp  tới sự trục trặc của bộ 

máy thần kinh.  

Thiền có thể điều khiển sự trục trặc đó. Nhờ thiền và một số phép khí 

công mà người ta tạo sự ảnh hưởng tích cực đến hoạt động của hệ thần kinh 

thực vật. Đây là một việc mà tây y coi là điều không thể, bởi vì quan niệm của 

tây y là hệ thần kinh thực vật hoạt động dưới cơ chế vô thức nên không thể 

dùng ý thức để điều khiển vô thức. Đó là một quan niệm không đúng. Ý thức 

và vô thức có liên quan tác động tới nhau. Ví dụ bạn thấy một tai nạn giao 

thông (tức ý thức nhận thấy) thì tim bạn sẽ đập loạn lên (tim hoạt động bởi 

thần kinh thực vật, tức hệ vô thức). 

Một Thiền sư hay một đạo sĩ Yoga có thể cảm nhận hoạt động của từng bộ 

phận cơ thể và trực tiếp điều khiển chúng. Còn đối với chúng ta, cần tự biết 

mình đang gặp vấn đề sức khỏe như thế nào, sau đó chúng ta kết hợp với nhau 

một số phương pháp dùng thuốc, thiền, khí công, vật lý trị liệu… để chữa 

bệnh. Đối với các bệnh thông thường thì không cần thuốc men gì cả, hãy nâng 

cao khả năng miễn nhiễm của các cơ quan, của cơ thể để chúng tự điều chỉnh 

chữa trị bệnh tật. Luyện tập thiền hàng ngày giúp cho hệ thần kinh động thực 

vật khỏe mạnh hoạt động ổn định và do đó ít bị ảnh hưởng rối loạn tới các cơ 

quan trong cơ thể.  

8.2.Nghiên cứu kinh Dịch và triết học: Đây là môn Logic học. Chúng có 

thể dùng để làm tiền đề cho các cơ sở lý luận của chúng ta sau này. Nội dung 
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cơ sở trong kinh Dịch chỉ  là những khám phá của con người về một số quy 

luật biến hóa vạn vật trong tự nhiên. Xem kinh Dịch chúng ta cần giữ thái độ 

khoa học, chọn lọc kiến thức cần thiết, tránh thần thánh hóa và dễ sa vào bóí 

toán dị đoan. Theo kinh Dịch, vũ trụ là một thể đồng nhất gọi là vô cực hay 

thái cực, trong sự đồng nhất ấy xuất hiện cặp đối lập, được biểu diễn bởi hai 

vạch, một âm một dương goị là lưỡng nghi. Sự kết hợp và biến hóa của hai yêú 

tố này sinh ra 4 tiểu quẻ goị là tứ tượng. Tiếp theo sự biến hóa tiếp của tứ 

tượng tạo ra 8 quẻ, rồi 8 quẻ này biến dịch tiếp thành 64 quẻ...Tất cả những sự 

biến đổi đó đều tuân theo một quy tắc hợp lý có thể biẻu diễn bằng logich toán 

học. Chính sự biến hóa ấy tạo ra tất cả hiện tượng trong vũ trụ. Ngày nay khoa 

học hiện đại đã chỉ ra rằng cách lý luận trong kinh dịch rất gần với cách lý luận 

của vật lý lượng tử, chỉ khác ở chỗ tên gọi các yếu tố là khác nhau mà thôi. 

Chúng ta nghiên cứu kinh Dịch để kiểm tra xem những khám phá của chúng ta 

có đúng theo quy luật khách quan không hay có thể kinh Dịch sẽ gợi mở cho 

chúng ta những hướng nghiên cứu mới.          

8.3.Luyện thần khí là luyện sức mạnh và sự nhạy cảm của tâm năng bằng 

cách luyện tập trung và phân tán tư tưởng.  

Phân tán : đốt một ngọn nến trong đêm, ngồi thiền định và tập nhìn ngọn 

nến này phân ra thành 2 ngọn nến in trong não, rồi tiếp theo là một dãy nến 

hiện ra trong não một cách rõ ràng chứ không phải do tưởng tượng.    

Tập trung : Tiếp tục đốt 2 ngọn nến để cách nhau vài tấc, luyện  nhìn sao 

cho hai ngọn nến chỉ còn 1 trong não. Nâng cao là 3 thành 1 rồi 4 thành 1… 

Tất cả đều rõ ràng chứ không phải do tưởng tượng.  

Bước cao hơn là tự kỷ ám thị thấy đốm lửa thành 1 khối lửa và ngược lại.  

Khi luyện mắt ta vẫn mở bình thường. Dù là phân tán hay tập trung thì 

ngoài việc chúng ta thấy các ngọn nến in trong não như trên ta vẫn cảm nhận 
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và nhìn thấy các vật thể xung quanh một cách bình thường, tức là không phải 

ta nằm mơ hay hoang tưởng.    

Tiếp theo hãy nhắm mắt lại, vẫn thấy hình ảnh ngọn nến cháy rõ ràng trong 

đầu. Nếu khai mở được ấn đường chúng ta có khả năng nhìn thấu thị bằng trường 

sóng sinh học. Người ta còn luyện sự cảm nhận ở huyệt lao cung trong hai lòng bàn 

tay: vào vô thức, dùng ý thức tập trung vào lòng bàn tay, xoay bàn tay để cảm nhận 

sức nóng của một ngọn lửa (hay mặt trời) trong khi chúng ta liên tục thay đổi vị trí 

của bàn tay. Khai mở được huyệt lao cung, chúng ta có khả năng thu phát năng 

lượng bằng bàn tay, áp dụng trong việc chữa bệnh bằng cảm xạ, tìm thông tin bằng 

bàn tay.  

Từ đầu đến cuối, việc luyện này luôn luôn phải để tâm thức ở trạng thái vô 

thức, kể cả khi ta mở mắt. Việc luyện này giúp cho bạn có thể điều khiển được 

tâm năng theo ý của mình. Từ đây, tùy theo mục đích luyện tập có thể dùng để 

phát triển linh giác, tập trung tinh thần, thoát xác và thôi miên hay tạo một 

năng lực đặc biệt.  

8.4.Vòng quay của năng lượng sinh học: ngồi thiền trên một đĩa quay có 

thể thay đổi tốc độ và chiều quay bằng thiết bị điều khiển từ xa. Khi ngồi thiền 

ta phát ý nạp năng lượng vũ trụ, năng lượng vũ trụ vào chúng ta như một dòng 

xoáy vào huyệt bách hội trên đỉnh đầu. Khi ngồi thu năng lượng như thế, nếu 

vòng quay của đĩa có chiều và tốc độ thích hợp sẽ giúp ta nạp năng lượng rất 

mạnh mẽ - điều này tăng cường năng lực sinh học và sự nhạy cảm của bộ não - 

một điều kiện để linh giác phát triển. Lưu ý trường tần số trường sóng sinh học 

phụ thuộc nhiều vào tốc độ quay và chiều quay của cơ thể. Nếu quay thuận 

chiều kim đồng hồ sẽ làm gia tăng tần số trường sinh học, Ngược lại nếu quay 

ngược chiều kim đồng hồ sẽ làm giảm tần số trường sinh học. Việc gia tăng 

quá mức tần số trường sinh học có thể làm cho cơ thể tích điện và phát tia lửa 

điện hay hút vật thể… 
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8.5.Chế tạo một bộ thu phát tần số dòng điện, có dải biến thiên tần số rộng 

từ thấp đến cao với cường độ khác nhau, các cực đó nối với bộ não qua hai bên 

thái dương, đỉnh đầu, giữa hai chân mày và sau ót… Nhà thực nghiệm vừa 

thiền định vào vô thức vừa chỉnh dòng điện phóng vào não với các tần số khác 

nhau để thăm dò hiệu ứng. Điều này có thể giúp kích thích sự hoạt động của 

linh giác trong bộ não. Việc kích thích bằng dòng điện vào một số huyệt trên 

đầu hay cơ thể làm cho nơi ấy có thể bị kích thích, từ từ trở thành nơi có khả 

năng nhaỵ cảm đặc biệt để thu phát thông tin. Có thể kết hợp dùng kỹ thuật 

châm cứu để đưa dòng điện chạy vào não, dò tìm ảnh hưởng của sự kích thích 

của dòng điện vào bộ não hay từng vùng thần kinh, qua đó xác định tính chất, 

công dụng của các vùng thần kinh khác nhau để xác định những nơi cần tập 

trung kích thích. Ngày nay khoa học hiện đại đã chế tạo ra các con chíp nhỏ cỡ 

hạt mè, hạt đậu và cấy nó vào các vùng thần kinh xác định để phát xung điện 

mà chữa nhiều căn bệnh mãn tính và không có thuốc…   

8.6. Chế tạo máy thu phát sóng điện từ có khả năng bắt được tần số thấp 

và bước sóng dài để nghiên cứu dò tìm sự cộng hưởng với sóng sinh học. Để 

bắt được tần số sóng sinh học có thể dùng máy thu phát sóng radio hay cắm 

điện cực vào một số nơi trên cơ thể. Các tín hiệu bắt được của trường sinh học 

sẽ được khuyếch đại, qua máy giải mã để thể hiện ra bằng một ngôn ngữ khoa 

học nào đó. Đọc được những thông tin trên sẽ cho ta biết sức khỏe, cùng nhiều 

điều trong tâm thức và cuộc đời của đối tượng nghiên cứu, thông tin thu được 

sẽ sử dụng cho các mục đích khác nhau.    

8.7. Luyện nội năng: Cần nghiên cứu một cách nghiêm túc về năng lượng 

nội sinh sinh vật (nguyên khí). Muốn vậy nhà nghiên cứu phải đi vào quá trình 

luyện nội công hay dưỡng sinh. Phân tích loại năng lượng này để từ đó tìm ra 

bản chất cũng như  nguyên lý họat động của nó - đây là vấn đề quan trọng cho 

sức khỏe con người.  
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8.8. Khoa học nghiên cưú về tế bào gốc cần nghiên cứu cả về đặc điểm 

tính chất của năng lực nội sinh, của tâm năng và đặc biệt là cách thức lưu trữ, 

sử dụng các thông tin sinh học. Nghiên cứu giải mã được các thông tin phần 

mềm sinh học này sẽ tạo ra hướng đi cho những ứng dụng sau này.  

8.9. Phương pháp nghiên cứu khoa học các vấn đề tâm linh siêu hình phải 

dựa trên nghiên cứu hiện tượng, sử dụng tóan xác suất và dùng phép nội suy và 

suy luận logíc để tìm ra bản chất. Phương pháp tư duy logic ngược đôi khi rất 

có ích.  

8.10. Tập trung nghiên cứu trí tuệ con người, tâm thức người đặc biệt là 

cơ chế hoạt động, mã hóa, lưu trữ của hệ thống thông tin sinh học. Đây là tiền 

đề để phát triển trí thông minh nhân tạo mô phỏng não người cũng như ứng 

dụng điều trị các chứng bệnh liên quan tới thần kinh như rối loạn tâm thần, 

chậm phát triển trí tuệ… 

 

Bài 5: CÂN BẰNG VÀ CON NGƯỜI   

Cho dù con người cũng chỉ là sinh vật nhưng loại động vật có hệ thần kinh 

trí tuệ cao cấp này cần có bài khảo sát riêng để chúng ta thấu hiểu chính mình. 

Sự cân bằng trong hình thể con người dễ dàng nhận thấy khi chúng ta có hai 

tay, hai chân, hai mắt, hai tai, hai lỗ mũi… đối xứng nhau là cân bằng cứng và 

các bộ phận nội tạng như tim, gan, phổi, não, dạ dày… để phục vụ cho sự sống 

của một cơ thể trung tâm là sự cân bằng mềm. Tuy nhiên phạm vi bài viết này 

chúng ta không đề cập tới cấu trúc cơ thể cùng với các quá trình sinh hóa con 

người vì đã có khoa học nghiên cứu sâu, chúng ta sẽ chú ý tới phần mà khoa 

học chưa quan tâm nhiều đó là tâm thức, tức là hệ thống thông tin sinh học 

trong con người chứ không phải chỉ riêng hệ thần kinh. Bài này viết về thông 

tin sinh học và năng lượng sinh học.  
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Nếu quan điểm rằng tâm thức con người là hệ thống thông tin sinh học thì 

có thể khẳng định rằng con người chúng ta không có sự chết; bởi lẽ tâm thức 

sẽ di truyền sao nguyên bản từ kiếp người này sang kiếp người sau, từ khởi 

thủy mãi mãi cho đến khi chúng ta tuyệt sinh.  

Chúng ta cần biết rằng tâm thức con người thường được chia thành các 

cặp với tính chất cân bằng chính như : 

-Tính điềm tĩnh và nóng nảy 

-Tính thực tế ưa logic và lãng mạn ưa tưởng tượng 

-Tính năng động nhanh và thụ động chậm  

-Tính hướng ngoại và hướng nội 

-Tính hào phóng rộng rãi và keo kiệt ích kỷ 

Và nếu cứ chia tiếp sẽ ra nhiều cặp khác nữa… 

Bởi vì tâm thức chúng ta do nhiều kiếp cha mẹ truyền lại nên xác suất lớn 

là mỗi chúng ta đều có đầy đủ mọi cặp tâm thức trên. Tuy nhiên trong một con 

người các cặp tâm thức này không phải luôn thị hiện cùng lúc mà chỉ có một 

hay vài cặp xuất hiện trong đời sống của họ và chúng tạo ra tâm tánh họ khi có 

sự tương tác tâm thức này với môi trường sống cùng sự giáo dục. Chúng ta cần 

hiểu rõ rằng việc thị hiện này là thị hiện cái năng lực nhận thức của các tiềm 

thức/tâm thức các cha mẹ. Còn việc năng lực này phải tương tác với môi 

trường và sự giáo dục mới biến thành khả năng riêng của từng người chứ 

không phải là một năng lực nào đó thị hiện thì đương nhiên mình thành người 

đó mà không cần học hành gì cả.   

Như vậy, có thể khẳng định rằng mỗi người sinh ra trong hiện tại đều là 

bản sao tâm thức của các đời cha mẹ ta trong quá khứ. Nếu có gia phả nhiều 

đời ta sẽ thấy cuộc đời và tính nết ta giống một cha mẹ nào đó nhiều đời trước 

đây của mình. Do chúng ta có hàng ngàn vạn cha mẹ từ khai thiên thì có lẽ sẽ 

có bao gồm tất cả các dạng tâm thức đều nằm trong một con người chúng ta do 
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di truyền tâm thức và chúng luôn nằm ở hình thức trội hay lặn. Do duyên khởi 

vào thời hiện tại mà sẽ có một vài tâm thức nổi trội kết hợp lại để tạo ra một 

cái mới, tức tạo ra tâm thức của ta bây giờ.  

Điều này lý giải hiện tượng khi cùng cha mẹ và hưởng cùng một nền giáo 

dục mà các người con, thậm chí là sinh đôi nhưng lại mang những tính cách và 

số mệnh khác nhau, hay xuất hiện người mang thiên hướng đặc biệt, khả năng 

bẩm sinh khác thường mà hoàn toàn không phải do rèn luyện hay sự dạy dỗ 

mang lại. Có những người các giai đoạn khác nhau của cuộc đời lại mang ảnh 

hưởng của tâm thức khác nhau hay thậm chí trong cùng giai đoạn đời người 

nhưng lại thể hiện những tâm thức khác nhau và có thể trái ngược nhau mà 

chúng ta gọi là người đa nhân cách. Rối loạn nhân cách từ rối loạn tâm thức có 

thể làm con người rối loạn giới tính… Có trường hợp sau khi bị bệnh nặng hay 

tai nạn hay luyện tập thiền định… thì một người có thể kích hoạt được một 

nhân cách nào đó tiềm ẩn mà trước đây họ chưa bao giờ có, và thế là họ trở 

thành người có năng lực đặc biệt. Khi tôi viết cuốn sách này tôi phải kích hoạt 

5 nhân cách khác nhau trong mình, đó là nhân cách của nhà khoa học, của 

người xã hội (bên ba tôi làm quan chức nhiều đời), của nhà kinh doanh (bên 

mẹ tôi làm kinh doanh lớn), của một nhà thơ và cuối cùng là của người tu 

hành. Tôi kích hoạt những tiềm thức ấy bằng thiền định sau đó ghi chép lại 

những cái xuất hiện trong đầu, là cái bạn đang đọc bằng tư duy vô thức.    

Cha mẹ sinh con trời sinh tánh bởi tâm thức con người được di truyền 

thừa kế từ cha mẹ quá khứ. Việc thay đổi tâm thức hay nói cách khác là việc 

thay đổi tính cách của một người là vô cùng khó khăn. Thường thì chỉ có chính 

người đó, sau khi giác ngộ hay bị gặp những hoàn cảnh khó khăn đột biến thì 

mới tự ý thức thay đổi.  

Nếu chúng ta không có một cái nhìn phân biệt quá khứ, hiện tại, vị lai thì 

chúng ta có thể thấy mọi kiếp sống của ta phơi bày trong hiện tại, bởi vì như đã 
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nói, mọi tính cách đã kể trên của từng đời cha mẹ chúng ta trước đây đều là sở 

hữu của chúng ta bây giờ. Và đây là cơ sở của ngành khoa học dự đoán về con 

người.  

Việc tính cách nào nổi trội mà tạo ra chúng ta thì phụ thuộc vào nhiều yếu 

tố như là do ngày giờ thụ thai, phụ thuộc vào trường năng lượng vùng đất ta 

đang ở gọi là phong thủy, phụ thuộc vào tâm thức của những bậc trực tiếp sinh 

thành, đặc biệt là tâm trạng người mẹ trong quá trình mang thai… qua sự 

tương tác của các yếu tố này theo kiểu duyên hợp mà thai nhi sẽ có trường sinh 

học với tần số sóng sinh học tương ứng, tần số này sẽ phù hợp với tần số của 

một hay một số người cha mẹ tiền kiếp và kích hoạt các tâm thức này để cho 

đứa bé sẽ được mang tính cách của họ. Tính cách ấy khi được sinh ra sẽ tương 

tác với môi trường xã hội mà tạo ra số mệnh của người đó trong tương lai sau 

này. Từ lâu người ta đã phát triển ứng dụng nó như xem tử vi, nhân tướng 

học... qua đó dự báo về số phận con người thông qua toán xác suất thống kê và 

phép nội suy theo kiểu: người sinh ra trong hoàn cảnh; ngày giờ năm… như 

thế thì sẽ mang tâm thức như thế, tâm thức như thế sẽ có tính cách như thế, 

tính cách như thế sẽ có số mệnh như thế... Các dấu hiệu trên vân tay, chỉ tay và 

dấu vết hình tướng trên thân thể… là mã số mật khẩu của cuộc đời từng người, 

qua đó người ta phán đoán số mệnh, nghề nghiệp và bệnh tật...  

Tùy theo quan điểm nhưng với tôi việc thị hiện nhân cách của một người 

đã chết vào thế hệ sau của họ chính là con cháu không thể cho rằng đó là một 

sự tái sinh luân hồi. Bởi người chết thì đã chết rồi, nhưng tâm thức của họ chưa 

bao giờ chết mà được photocopy lại cho các thế hệ sau của họ. Khi gặp điều 

kiện thích hợp (tức duyên khởi) thì tâm thức ấy sẽ nổi trội lên trong một cơ thể 

hoàn toàn mới mà thôi. Đây là dạng hồi sinh thị hiện chứ không phải tái sinh 

luân hồi. Bởi vì hệ tâm thức con người nói riêng và động vật nói chung không 

sinh không diệt, chúng có trước khi một người được sinh ra và sẽ tồn tại sau 
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khi người ấy chết qua các thế hệ con cháu sau họ, chỉ trừ khi họ ngừng sinh 

sản. Đây là một sự cân bằng tuyệt đối.  

Bàn về năng lượng sinh học là bàn đến sự hợp - khắc của trường năng 

lượng sinh học con người khi tương tác với trường năng lượng của môi trường 

xung quanh.   

Để giải thích vấn đề như hợp - xung của vợ chồng, con cái, bạn bè và đối 

tác làm ăn, chúng ta thấy rằng trong thực tế, đôi khi ta gặp một người lần đầu 

tiên đã cảm thấy tự nhiên thích nhau hay tự nhiên không ưa nhau dù mới gặp 

lần đầu. Có trường hợp vợ chồng lấy nhau là thất bại làm ăn, chết, bệnh và 

ngược lại là ăn nên làm ra, khỏe mạnh. Có trường hợp sinh ra một đứa con, tự 

nhiên làm ăn gặp may mắn liên tục và cũng có khi ngược lại bị phá sản… Cơ 

sở của những việc này là do mỗi người có một trường sinh học với tần số 

riêng. Nếu hai tần số này hợp nhau thì hai người hợp nhau. Nếu hai tần số này 

đối nhau thì họ khắc nhau. Việc khắc nhau có thể là khắc khẩu (hay cãi nhau), 

khắc tài (thất bại trong làm ăn) hay khắc mạng (ảnh hưởng đến sức khoẻ, chết). 

Việc hợp cũng vậy. Đây là việc liên quan đến sự cân bằng hay mất cân bằng 

tần số sóng sinh học của những người liên quan.   

Cuộc sống con người không chỉ là tương tác cân bằng giữa người với 

người mà còn với môi trường, với ngày, tháng, năm… trong cuộc đời. Có 

những người có nhà mới (do chuyển nơi ở hay xây dựng lại) là khỏe ra, làm ăn 

may mắn và có khi là ngược lại, người ta gọi là hợp hay không hợp phong 

thủy. Trong cuộc sống có những lúc ta luôn gặp chuyện may và giai đoạn khác 

ta toàn gặp chuyện rủi ro từ trên trời rơi xuống. Điều này đặc biệt dễ nhận thấy 

với những ai tham gia nghề kinh doanh. 

Giải thích điều này ta thấy rằng vũ trụ vận hành có những quy luật riêng 

của nó. Vị trí của hành tinh tạo những ảnh hưởng từ trường khác nhau. Theo 

doĩ hệ mặt trời và các tinh tú, người ta tính rằng mỗi phút có 60 giây (12x5), 
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mỗi giờ có 60 phút (12x5). Một ngày đêm có 12 giờ (tính theo giờ âm lịch). 

Chu kỳ trái đất quay quanh mặt trời là 12 tháng. Sau 12 năm thì vũ trụ lập lại 

vòng tiểu vũ trụ, sau 60 năm (12 năm x 5), tức 5 vòng tiểu vũ trụ thì lập lại 1 

vòng trung vũ trụ, và sau 300 năm (60 x5) tức 5 vòng trung vũ trụ sẽ hình 

thành một vòng đại vũ trụ. Sự biến chuyển trạng thái được xảy ra từ từ theo 

quy luật tương sinh tương khắc mà cổ nhân đã vẽ ra trên đồ hình 64 quẻ của 

bát quái trong kinh Dịch.  

Ta cũng thấy rằng chu kỳ sinh học của chúng ta cũng khá tương ứng như 

sau :  

- Sự hình thành nên cơ thể được tạo ra trong vòng chu kỳ 12 tháng (9 

tháng).  

- Chu kỳ tiểu vũ trụ thứ nhất từ mới sinh đến 12 tuổi là thời kỳ thiếu nhi.  

- Chu kỳ tiểu vũ trụ thứ hai từ 13 đến 24 tuổi là phát triển thiếu niên theo 

quá trình phát triển sinh học. 

- Chu kỳ tiểu vũ trụ thứ ba từ 25 đến 36 tuổi là thanh niên. 

- Chu kỳ tiểu vũ trụ thứ tư từ 37 tuổi đến 48 tuổi là trung niên. 

- Chu kỳ tiểu vũ trụ thứ năm Từ 49 đến 60 tuổi là thượng niên  

- Từ 61 tuổi trở đi sẽ thành lão niên.   

-Từ khi chết đi cho tới khi đạt 300 năm sau là chu kỳ tồn tại của linh hồn.  

Vào thời khắc thụ thai đến khi sinh ra cơ thể chúng ta đã chiụ ảnh hưởng 

tương tác của trường sóng vũ trụ. Sự ảnh hưởng đó được ghi trong bộ nhớ tâm 

thức của chúng ta. Vì thế vào những thời điểm nhất định, tuỳ theo tương thích 

của trường sinh học của ta với trường vũ trụ mà sẽ sinh ra điều tốt hay xấu đến 

với ta trong giai đoạn nhất định. Tương tự sự tương thích giữa trường sóng 

sinh học con người với cuộc đất nhà mà chúng ta đang ở hiện tại, vì mỗi cuộc 

đất nhà này đều mang trường năng lượng riêng. Người ta nghiên cứu môn dịch 

lý và tử vi cũng như phong thủy là để nghiên cứu sự tương tác này nhằm có dự 
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báo cho người xem hay chỉnh sửa phong thủy để điều chỉnh trường năng lượng 

cho ngôi nhà cho phù hợp gia chủ là vậy.  

Tóm lại tất cả những hiện tượng liên quan đến con người, kể cả các năng 

lực đặc biệt như thần giao cách cảm, nhập hồn, thôi miên, nghe nhìn xuyên 

thấu, thần đồng… chỉ là các tương tác của phần tâm linh giữa các đối tượng 

chủ thể. Có thể là tâm linh của hai đối tượng còn sống giao tiếp với nhau, của 

người sống và người chết, của thông tin nhân quả đến với bản thân ta, của ta 

với môi trường… Các tương tác này có thể đến một cách trực tiếp hay gián 

tiếp. Nguyên tắc tất cả sự tương tác đó đều qua ảnh hưởng cộng hưởng tần số 

của trường sóng tâm thức hoặc là trường sinh học. Các tương tác này có thể 

gây nên những hiệu ứng thông tin tốt hay xấu cho đối tượng nhận tuỳ vào tính 

chất thông tin của đối tượng phát và những thông tin này có thể làm ảnh hưởng 

đến cuộc sống của người nhận. Chúng ta cần nghiêm túc nghiên cứu về trường 

thông tin sinh học (tâm thức) và trường năng lượng sinh học như là một 

chuyên ngành vì nó sẽ có những ứng dụng to lớn liên quan đến con người như 

khai thác các tiềm năng con người, sức khỏe với các căn bệnh tâm thần, tự kỷ, 

rối loạn giới tính, trầm cảm, phục hồi chức năng… và biến đổi triệt để tâm lý 

con người cũng như mô phỏng làm trí thông minh nhân tạo… 

 

Bài 6: CÂN BẰNG VÀ SỨC KHỎE 

Đây chính là nguyên lý dưỡng sinh. Xưa nay chúng ta nghe nói hay 

thậm chí đang tham gia tập các môn dưỡng sinh nào đó nhưng ít ai chú ý tới 

nguồn gốc của vấn đề này. Người ta chỉ biết tập dưỡng sinh với những động 

tác thế này thế kia thấy tốt cho sức khoẻ, thậm chí chữa được một số bệnh tật 

của mình… chứ không ai đặt ra các câu hỏi rằng tại sao phải tập như thế, tại 

sao dưỡng sinh có tác dụng như vậy, cơ chế việc luyện tập tác dụng lên cơ thể 

như thế nào… từ đó đôi khi chúng ta chỉ tập luyện một cách máy móc, giống 
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như một bài tập thể dục thể thao vận động cơ bắp bình thường (tất nhiên tập 

thể dục cũng rất tốt có tác dụng cho sưc khỏe). 

Cơ thể ta được cấu tạo bởi 3 phần: Tinh – Khí – Thần  

-Tinh tức là phần thể xác bao gồm tập hợp các tế bào cấu tạo nên hình thể, 

là chủ thể ta đang quan tâm. Để xây dựng nên cơ thể thì thức ăn là nguồn cung 

cấp vật chất quan trọng bậc nhất. Tuy nhiên cái ăn mang lại sự sống và sức 

khoẻ thì cũng chính cái ăn đem lại những bệnh tật nguy hiểm cho chúng ta. Vì 

vậy việc ăn uống sao cho hợp lý cũng là đối tượng quan tâm quan trọng của 

môn dưỡng sinh, từ đó ta có phép ẩm thực dưỡng sinh.     

-Khí  tức chính là năng lượng sinh học để cho cơ thể hoạt động được.  

Có ai không cần sức khỏe mà sống được? Chúng ta hoạt động, các bộ máy 

trong cơ thể hoạt động đều cần phải tiêu hao năng lượng. Trong cơ thể năng 

lượng này còn gọi là nguyên khí, nội khí, năng lượng nội sinh, hay gọi tắt là 

Khí. Năng lượng được dự trữ trong mỗi tế bào và Khí chính là trường năng 

lượng bao quanh tế bào. Chúng ta có thể rèn luyện để gia tăng năng lượng, sử 

dụng năng lượng hợp lý hơn bằng thể dục thể thao và các môn khí công. Việc 

vận khí tức là một cơ chế dùng ý thức để điều chuyển trường năng lượng tới 

nơi mình muốn để thực hiện mục đích nào đó. Khả năng sinh công của nội khí 

gọi là khí năng.   

-Thần tức là thông tin sinh học, còn gọi là tâm năng. Chúng ta biết rằng, 

kể từ khi được hình thành từ một phôi thai, moị sự hoạt động, phát triển và suy 

tàn của cơ thể chúng ta cũng đều được điều hành và kiểm soát chặt chẽ bởi một 

cơ chế kiểm sóat sinh học tinh vi và phức tạp. Có nhiều loại thông tin: những 

thông tin sinh học sinh hóa quản lý về hình dáng, kích thước, giống loài nằm 

trong gen di truyền tại tế bào, những thông tin điều khiển hoạt động sinh lý 

nằm trong hệ thần kinh thực vật nằm dưới dạng tiềm thức, còn thông tin điều 

khiển tâm thức như sự suy nghĩ, tư duy, cảm xúc… thì lại nằm trong ý thức ở 
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não bộ. Cân bằng thông tin sinh học là rất quan trong trong trong phép dưỡng 

sinh.  

Mối liên quan giữa Tinh - Khí - Thần:   

Những thông tin sinh học (Thần) chỉ đạo và sử dụng năng lượng nội sinh 

(Khí) tiến hành sự trao đổi chất thích hợp dựa theo bản đồ Gen để phát triển 

các tế bào mà tạo nên cơ thể (Tinh) giống ta xây nhà theo bản vẽ vậy. 

Thế giới luôn tồn tại quy luật cân bằng, vì vậy sự mất quân bình về năng 

lượng sinh học hay rối lọan các thông tin sinh học tức là tâm thức bao gồm 

cả hệ thần kinh động và thực vật đều gây nên sự rối loạn cơ chế điều tiết trong 

cơ thể mà ta còn gọị là rối loạn các chức năng sinh học, và từ đó dẫn đến rất 

nhiều bệnh tật phát sinh. 

Nguyên tắc dưỡng sinh cơ bản là tịnh tâm vô thức và điều chuyển nguyên 

khí. Vì vậy, cho dù bạn tập dưỡng sinh là để giữ gìn sức khoẻ hay chữa bệnh 

thì cũng đều cần thiết phải luyện trải qua tối thiểu hai bước: 

a.Luyện tâm năng, chủ yếu bằng thiền định để ổn định tâm năng trong bộ 

não lẫn trong từng cơ quan cơ thể,  giúp cho các thông tin sinh học trong cơ thể 

lấy lại được trạng thái cân bằng là điều quan trọng nhất của dưỡng sinh. Việc 

điều chuyển Khí bằng Ý theo nguyên lý dùng tâm năng tạo ra một sự kích 

thích dây chuyền bằng xung lên năng lượng từng tế bào để dẫn trường năng 

lượng đó chạy theo một đường dẫn  tự chọn (thường là đường kinh mạch, 

huyệt đạo). Việc ổn định được tâm năng sẽ ổn định được hệ thần kinh thực vật, 

và ổn định cả hệ thần kinh động vật. Ổn định thần kinh thực vật giúp nhịp tim 

đập đúng nhịp sinh học, ổn định nhịp thở khống chế rối lọan chuyển hóa trao 

đổi chât - những nguyên nhân gây bệnh tiểu đường, gout, ung thư, béo phì… 

Việc ổn định hệ thần kinh động vật giúp bạn giải tỏa những căng thẳng. lo âu, 

stress… để mang lại trạng thái bình an trong tâm trí bạn. Giải tỏa sự căng 
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thẳng lo âu sẽ giúp bạn yêu đời, có sức đề  kháng bệnh tật tốt hơn, chắc bạn 

cũng công nhận với chúng tôi như vậy.     

b.Tăng cường và ổn định năng lượng sinh học là điều cần thiết thứ hai.  Sự 

mất quân bình năng lượng trong cơ thể dẫn đến nhiều bệnh tật và cơ thể bị yếu 

đi rất nhiều, thậm chí tử vong. Có nhiều phương pháp để duy trì điều hòa năng 

lượng trong cơ thể, cả tòan thân lẫn từng bộ phận, tế bào. Tuy nhiên dù bằng 

phương pháp nào thì nguyên tắc đều phải chú ý tới vận khí theo các động tác 

thì mới có tác dụng dưỡng sinh.Với người tập động công dưỡng sinh như Thái 

cực quyền, yoga, dịch cân kinh hay bất cứ trường phái nào thì động tác là sự 

hỗ trợ cho Khí vận động thông suốt, mỗi động tác có ý nghĩa dẫn dắt Khí đến 

một cơ quan nào đó trong nội tạng để hỗ trợ. Khi tập ta phải tập chậm rãi và 

đồng thời có điểm dừng giữ tư thế lại, dùng ý vận chuyển khí năng chạy theo 

các động tác và dừng lại tại các điểm dừng của cơ thể từ vài giây đến vài phút. 

Các điểm dừng đó có thể là theo bài tập cũng có thể là những điểm đang đau 

bệnh trên cơ thể bạn. Hãy chú ý vào mỗi điểm dừng để cảm nhận sự thay đổi 

trong cơ thể mình. Tất cả các động tác đều lập lại như vậy.  

Bạn cần phân biệt tác dụng của việc vận khí năng với vận động thể thao. 

Thể dục thể thao mang tính vận động vật lý cơ học là chính, tuy nhiên nó cũng 

kích thích các quá trình sinh hóa của tế bào, từ đó tăng cường năng lượng cho 

cơ bắp. Còn muốn tăng cường năng lượng cho nội tạng như tim não, gan, 

phổi… thì phải dùng tới khí công. Bạn thấy đó, nhiều vận động viên đẳng cấp 

đã phải chết vì các cơ quan nội tạng không hòan hảo dù cơ bắp của anh ta thật 

tuyệt vời, trong khi nhiều người chân yếu tay mềm lại sống thật lâu.  

Muốn vận khí năng thì ta cần biết tịnh tâm. Khi tâm thức trở nên nhạy 

cảm ta có thể dùng ý thức cảm nhận được và phát ra các xung điện hướng 

luồng năng lượng sinh học trong cơ thể chảy vào những cơ quan cần thiết và 

năng lượng tích tụ này sẽ  tự điều chỉnh những bất ổn trong cơ thể của  bạn. 
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Việc phát xung kết hợp với các động tác thích hợp sẽ tạo cho người tập vận khí 

dễ dàng hơn.Vì vậy cho dù bạn đang tập dưỡng sinh với bất kỳ trường phái nào 

củng cần nhớ tới những nguyên lý trên để tập cho hiệu quả. 

Khi tập dưỡng sinh bạn cũng không cần phải quá cầu kỳ với nhiều động 

tác phức tạp mà chỉ cần lựa chọn một vài động tác cơ bản liên quan phù hợp 

với tình trạng đang đau bệnh, với sức khỏe, tuổi tác, cấu trúc cơ thể…       

Dù nguyên lý chữa bệnh của Đông y là tái lập hay duy trì sự cân bằng của 

khí năng và tâm năng để có thể hạn chế được tới 70% những bệnh tật do cơ 

thể tự phát sinh. Với 30% bệnh còn lại là do ngoại cảnh mang lại như bị tai 

nạn, nhiễm độc tố, nhiễm bệnh do vi trùng, vi rút… nếu nặng thì vẫn cần tới 

các cách chữa trị khác để cứu người sau đó thực hành dưỡng sinh để cơ thể 

chóng phục hồi. 

Bây giờ chúng ta tìm hiểu về các phương pháp dưỡng sinh 

1-DƯỠNG SINH TÂM THỂ  

Ai cũng biết rằng, khi chúng ta lo lắng, sợ hãi (thuộc về ý thức) thì  quả 

tim (thuộc về sinh học) đập nhanh, mất nhịp hay có thể gây đau bao tử (dạ 

dày), ăn không tiêu, táo bón... và đặc biệt là trầm cảm…  

Vì vậy có thể kết luận rằng có mối liên quan mật thiết giữa tinh thần và hệ 

thống sinh học. Từ đó rút ra hệ quả là nếu an định tinh thần thì sẽ điều hòa 

được các chức năng sinh học cơ thể. Mà các chức năng sinh học được điều hòa 

thì sẽ hạn chế bệnh tật. Không những thế, khi tinh thần an định ta sẽ có một 

cuộc sống vui tươi và sự sáng suốt sẽ đến với chúng ta.       

Tác hại của trạng thái căng thẳng thường xuyên sẽ gây ra nhiều hậu quả 

là: nếu trực tiếp có thể gây ra rối loạn tiền đình, rối loạn thần kinh thực vật, 

stress, nặng hơn thì điên loạn. Còn nếu gián tiếp thì gây rối loạn hệ thần kinh 

thực vật, làm  ảnh hưởng tới hệ tim mạch, hệ hô hấp, rối loạn nội tiết, rối loạn 
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chức năng sinh học khác gây nên vô số bệnh trong đó có cả bệnh ung thư, tiểu 

đường, gout, béo phì…    

Như vậy để có được một tinh thần khỏe mạnh thì phải hiểu rằng cuộc sống 

của ta vui hay buồn chỉ là những trạng thái do tâm ta tự tạo. Và đa số các rắc 

rối trong cuộc sống là do chính ta tự tạo ra cho mình hay cho người khác. Vì 

thế cần :  

-Tạo một môi trường tinh thần lành mạnh: sân hận, ích kỷ, ganh tỵ, sắc 

dục, tham lam, độc ác… là những thứ thuốc độc gặm nhấm và phá huỷ cuộc 

sống hạnh phúc của mỗi chúng ta. Vì vậy muốn tạo ra an vui lâu dài thì trong 

cuộc đời cần phấn đấu dẹp bỏ những thứ đó, sống xa môi trường đó. Nếu tâm 

ta cứ vọng động thì mọi phương cách chữa trị cũng đều vô ích. 

-Tư duy tích cực: Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta hãy suy nghĩ các 

vấn đề mình gặp phải một cách tích cực hơn: tại sao ta không cố tìm thấy mặt 

tốt của sự việc thay vì cứ tìm kiếm cái xấu của vấn đề. Và cho dù thực sự nếu 

điều đó đối với ta là xấu thì hãy dũng cảm đối mặt với sự việc và tìm ra nguyên 

nhân cái gốc của các vấn đề để giải quyết, ngay cả việc biết chấp nhận một sự 

thật không vui đôi khi cũng là một hướng tự giải thóat. Bạn cũng có thể tâm sự 

với ai đó những rắc rối đến với mình hay tìm cách giải tỏa bức xúc cục bộ như 

nghe nhạc, đi du lịch… Cuối cùng luôn tự kỷ ám thị rằng vấn đề đó trên đời 

này chẳng có gì là quan trọng cả, tất cả đều là ảo ảnh, tất cả rồi sẽ qua đi, và 

khi đó tâm bạn sẽ tạm thời được lắng xuống để sự cân bằng sẽ dần trở lại.  

-Luyện tập thiền định: Thiền là một cách gọi của các phương pháp làm thư 

giãn não, giúp chúng ta lấy lại sự cân bằng và thanh tịnh trong tâm mình. Có 

rất nhiều cách thiền và bạn hãy tìm hiểu trong bài viết về thiền của tập sách 

Tâm pháp này. Cần biết rằng ở người, việc xử lý các thông tin chủ yếu tại vỏ 

não, vì thế trong trạng thái thư giãn đó, vỏ não bị ức chế hoạt động một cách 

chủ động, làm phục hồi sự cân bằng của hệ thần kinh động vật lẫn thực vật. 
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Việc thư giãn vỏ não có tác dụng xóa bỏ những thông tin hỗn tạp, làm não tạm 

thời được nghỉ ngơi, để sau đó xắp xếp lại trật tự các thông tin trong não và tập 

trung xử lý các thông tin cần thiết. Thực nghiệm cho thấy việc ức chế sâu làm 

giảm nhịp thở, giảm nhịp tim, năng lượng tiêu hao tối thiểu và cơ thể có thể rơi 

vào trạng thái đông miên (ngủ đông) nếu thiền định thật sâu, tất cả những cái 

đó giúp cơ thể hồi phục sức khoẻ cả tinh thần lẫn thể xác.  

Cuối cùng ta cũng nhận thấy tác dụng quý báu của phép dưỡng sinh là:    

-Tác dụng thư giãn thần kinh: tạo tinh thần sảng khoái và sáng suốt là điều 

dễ nhận thấy nhất và ai cũng công nhận sau buổi tập, do đó có tác dụng chống 

stress… 

-Chuyển hóa dinh dưỡng tốt nên không cần ăn nhiều mà vẫn đủ năng 

lượng bảo tòan sức khỏe, do đó hạn chế nguy cơ bị béo phì hoặc gầy yếu… 

-Giúp hòan thiện nhân cách: giảm hung hăng, bớt tham lam, luôn bình 

tĩnh, tỉnh táo, chín chắn trong cuộc sống… từ đó mang lại thành công trong 

cuộc sống.  

-Tác dụng lâu dài tới sức khỏe, giảm quá trình lão hóa cơ thể và hệ thần 

kinh.  

2-DƯỠNG SINH THÂN THỂ  

Cái gốc cấu tạo nên cơ thể sinh vật là từ các tế bào hữu cơ. Điều khác biệt 

cơ bản của tế bào sinh vật sống với các chất hữu cơ bình thường là khả năng tự 

tái sinh và nhân bản – tức là có sự sống. Để xây dựng nên tế bào cần có vật 

chất là các chất hữu cơ và năng lượng để thực hiện khả năng sinh tồn thông 

qua sự trao đổi chất - là cái gốc của sự sống.  

Nguyên khí hay còn gọi là nội khí của sinh vật chính là một hình thái của 

năng lượng trên được dự trữ trong cơ thể, nó là năng lượng sinh học nội sinh. 

Nguyên khí là năng lượng nên tạo ra một “trường” xung quanh tế bào. Chính 

cái “trường” này ta gọi là “khí” mà người ta thường vận khí để sử dụng cho nội 
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công. Ta có thể dùng ý thức để điều khiển được đường đi của trường khí bằng 

cách truyền đi các xung thần kinh vào các phần xác định trên cơ thể. Khi 

trường khí được tích tụ lại tại một điểm thì khí năng sẽ xuất hiện biến thành 

khí lực, tức là ta tiếp dẫn năng lượng nội sinh của chính mình đến nơi cần thiết. 

Bằng việc vận khí như trên, ta có thể tăng cường năng lượng nội sinh tụ lại một 

chỗ nào đó theo ý muốn để tự chữa bệnh và có thể phát khí lực ra ngoài cơ thể 

để chữa bệnh cho người khác. Đây chính là nguyên lý cơ bản của việc chữa trị 

bệnh bằng khí công cũng như các phương pháp cảm xạ khác. Theo đông y, sự 

mất quân bình về nguyên khí cũng gây nên sự rối loạn sự điều tiết trong cơ 

thểlàm rối loạn các chức năng sinh học, từ đó rất nhiều bệnh tật phát sinh, và 

chúng ta thực hành dưỡng sinh chính là với mục đích lập lại sự quân bình này.  

Có nhiều phương pháp luyện tâp dưỡng sinh và mỗi người chúng ta tùy 

từng cơ duyên, tùy sở thích, tùy theo sức khỏe bệnh tật và tuổi tác mà chọn cho 

mình cách thích hợp. Tuy nhiên dù là trường phái nào thì chúng ta luyện tập 

phải phù hợp với tình trạng sức khỏe và năng lực của riêng mình, có như thế 

mới mang lại kết quả cao và tránh phản ứng phụ.Tôi cũng muốn nói rằng dù 

bạn tập dưỡng sinh theo môn phái nào thì thanh tịnh tâm là việc cần làm đầu 

tiên và hãy dùng tâm thanh tịnh đó để chú ý vào từng động tác mà mình đang 

thực hiện thì mới có hiệu quả cao. Hãy chú ý quan tâm tới từng cm cơ thể của 

mình. Sau đây chúng tôi giới thiệu bài tập Ngũ hình khí công đúc kết chọn lọc 

từ nhiều môn phái dưỡng sinh khác nhau,trước khi bắt đầu tập thì ta nên tập 

thiền ít nhất 15 phút, và bụng không no, tức trước khi ăn hay sau ăn khoảng 2 

giờ.  

Động tác 1- Khởi động khai khí (còn gọi là thổ hình):   

Bài này gốc từ một động tác của Dịch cân kinh, có tác dụng khởi động 

làm nóng người đồng thời kích thích khai thông các đường kinh mạch và huyệt 

đạo để chuẩn bị cho sự vận khí tiếp theo: đứng dang hai chân xuống thế tấn 
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suốt buổi tập. Việc đứng tấn cốt giữ yên vị từ thắt lưng trở xuống, phần thắt 

lưng trở lên thả lỏng và bắt đầu rung vẫy tay: Kéo hai tay ra sau và sau đó thả 

rơi tự do về phía trước. Vẫy vài chục lần như vậy và sẽ cảm thấy cơ thể nhẹ 

nhàng, thoải mái, thư giãn.  

Động tác 2- Thông khí vòng Nhâm - Đốc mạch (Mộc hình) :  

Bài tập này có tác dụng khai thông vòng nhâm – đốc mạch. Tiếp tục đứng 

tấn như trên. Vào kỳ hít vào, hai bàn tay vòng ra trước bụng, lòng bàn 

tay ngửa, nâng hai bàn tay từ từ lên cao tới ngang ngực thì xong kỳ hít vào 

đồng thời tưởng tượng có dòng sinh khí chạy từ đốt xương cùng dọc theo sống 

lưng lên tới đỉnh đầu. Vào kỳ thở ra lật úp bàn tay lại, đẩy dòng khí ấy trở 

xuống rún qua đường trước bụng theo hơi thở ra. Làm ít nhất 10 lần. Cần chú ý 

trong lúc tập luôn ở thế tấn và cố định thân dưới không nhúc nhích dù phía trên 

đang vận động.   

 

Động tác 3-Thu khí (Hỏa hình) để thu năng lượng vũ trụ:   

Bài này có tác dụng khai mở và thông khí ở toàn bộ các đường kinh và 

huyệt đạo các đường kinh mạch.Vẫn giữ thế tấn như trên, vào kỳ hít vào, từ từ 

quạt hai cánh tay từ dưới hông lên trên sang hai bên sườn, lòng bàn tay ngửa 

lên. Khi hết vòng quạt cũng là lúc hết kỳ hít vào, khi ấy hai bàn tay đã ở trên 

đỉnh đầu. Khi quạt như vậy quán tưởng như đang muốn ôm cả vũ trụ vào  

trong tay, đồng thời tưởng tượng thấy năng lượng từ vũ trụ đang rót mạnh vào 

cơ thể qua tòan bộ các kinh mạch và huyệt đạo.Vào kỳ thở ra, làm giống như 

mộc hình, hai bàn tay từ đỉnh đầu từ từ đưa xuống phía trước ngực, lòng bàn 
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tay úp xuống, khi hết kỳ thở ra cũng là lúc hai bàn tay xuống tới bụng dưới. 

Khi bắt đầu đưa tay xuống ta quán tưởng dồn vào huyệt đan điền rốn cái năng 

lượng vũ trụ đã thu vào ở trên theo đường trước ngực và tích luỹ ở rốn làm 

nguồn năng lượng của mình. Cũng làm trên ít nhất 10 lần. Cần chú ý trong lúc 

tập luôn ở thế tấn và cố định thân dưới dù phía trên đang vận động.  

 

Động tác  4-Phát khí (Kim hình) :  

Bài này có tác dụng thông vận khí ở các đường kinh mạch theo phương 

nằm ngang và đưa năng lượng ra hai tay. Vẫn giữ thế tấn như trên. Đưa hai bàn 

tay ra trước ngực, lòng bàn tay hướng vào nhau  nhưng cách nhau 5 cm. Thả 

lỏng cánh tay và hướng sự cảm nhận của ý thức vào hai bàn tay. Hít vào từ từ, 

ta sẽ thấy tự nhiên hai bàn tay bị đẩy ra xa nhau. Khi thở ra, hình như có một 

lực kéo hai bàn tay lại gần. Chú ý giữa hai lòng bàn tay sẽ cảm nhận như có 

một khối khí nóng gây tê tê tới từng ngón tay. Tuỳ theo khí lực yếu hay mạnh 

mà lực hút - đẩy cũng tương ứng. Làm như trên khoảng 20 - 30 chu kỳ hít thở 

để gom đủ lượng khí năng. Cố gắng chú ý, nếu thấy khí nhẹ quá hoặc chưa 

thấy cũng không sao, rồi bạn sẽ thấy. Cần chú ý trong lúc tập luôn ở thế tấn và 

cố định thân dưới dù phía trên đang vận động.  
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Động tác 5-Vận khí (Thuỷ hình)  

Bài này có tác dụng gom năng lượng và đưa năng lượng ấy điều hòa các 

vùng hay bộ phận trên cơ thể để lấy lại cân bằng năng lượng nơi bị rối lọan. 

Sau khi phát ra được khí năng giữa hai lòng bàn tay bằng thế Kim hình, cần 

gom tụ lại thành một khối khí năng đậm đặc hơn để sử dụng.Vẫn giữ thế tấn 

như trên. Hít thở bình thường. Khối khí gom tụ ở động tác trên sẽ được hai tay 

ta vo xoay chậm tròn trước ngực như đang xoay một quả banh vậy. Vừa xoay 

vừa có ý nén khối khí ấy lại và đưa trái banh đó từ dưới lên trên, dừng lại ở 

từng bộ phận gan, tim… hay chỗ nào bị đau nhức trên cơ thể, khi xoay đến đâu 

tâm ta phải chú ý cảm nhận ở ngay đó. Làm mỗi nơi một phút. Cần chú ý trong 

lúc tập luôn ở thế tấn và cố định thân dưới không nhúc nhích dù phía trên đang 

vận động.  
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Cuối mỗi buổi tập dưỡng sinh của bất kỳ trường phái nào, ta hãy nằm hay 

ngồi để thư giãn tòan thân và hãy tự mát xa bằng cách vuốt nhẹ mặt mình từ 

trước ra sau, vuốt đầu, vuốt chân tay, các vùng bộ phận cơ thể mà ta muốn 

chăm sóc, đặc biệt là xoa các vùng ta xác định đang bị đau bệnh. Ta xoa nóng 

hai lòng bàn tay úp vào mắt, kéo từ từ qua hai bên thái dương, úp vào tai, kéo 

dái tai. Bàn tay đưa đến đâu hãy chú ý tư tưởng theo tới ấy sẽ thấy hiệu ứng 

phản xạ làm cho người cảm thấy rất dễ chịu vì cơ thể được khai thông kinh lạc. 

Khi xoa chỗ nào cũng phải chú ý nghĩ tới vùng xoa. Xoa và vuốt như vậy mỗi 

nơi vài phút. Nếu làm như vậy mà hai bàn tay cách da 1 cm thì sẽ cảm thấy 

như có điện nhẹ chạy dưới da mình. Sau mỗi buổi nên ngồi tịnh tọa vài phút để 

lấy cân bằng.  

*Phục hồi năng lượng cấp tốc  

Trong cuộc sống thực tại thì không phải khi nào gặp mệt mỏỉ ta đều tự cho 

phép mình nghỉ ngơi được. Lúc đang làm công việc, đang họp hành, đang thi 

cử, đang đi trên đường… gặp mệt mỏi thì ta phải tìm cách vượt qua. Hãy thử 

làm các bước sau:  

-Thư giãn tinh thần, không nghĩ ngợi gì hết và thả lỏng toàn thân.   

-Hít thở chậm và sâu để tăng cường oxy cho cơ thể. 
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-Hướng hai lòng bàn tay vào nhau, cách nhau 5-10 cm, vị trí trước bụng.  

-Hãy chú ý cảm nhận hơi nóng giữa hai lòng bàn tay tạo thành khối khí  

-Nhẹ nhàng xoay tròn khối khí đó đồng thời đưa lên – xuống trước bụng.  

Cảm nhận sự chuyển động năng lượng trong người khi làm động tác trên. 

-Cuối cùng xoa đồng thời cảm nhận vùng tim để ổn định hoạt động tim và  

xoa đầu để ổn định tâm năng.        

3.ẨM THỰC DƯỠNG SINH  

Về dinh dưỡng, theo các chuyên gia thì nhu cầu của cơ thể người như sau: 

-Năng lượng cần thiết mỗi ngày từ 1800 calo đến 3000 calo tuỳ lao động 

nặng hay nhẹ và phụ thuộc lứa tuổi. Năng lượng này được cung cấp bởi 3 chất 

chính: 1gam chất bột đường cho 4 calo, 1 g đạm cho 4 calo, 1g chất béo cho 9 

calo 

-Với người bình thường, lượng đạm bình quân cần mỗi ngày là 1g/1kg thể 

trọng, tức người nặng 60 kg cần khoảng 60g/ngày. Và không quá 1,6g/kg. Nên 

dùng đạm thực vật hay cá nhiều hơn thịt, trứng. Cần biết mỗi 100 g thịt bò tươi 

cung cấp 20 g đạm trong khi mỗi 100 g bột đậu nành cung cấp tới 40 g đạm 

thực vật.  

-Lượng chất béo: với người bình thường, khi trẻ bằng lượng đạm, khi lớn 

tuổi chỉ bằng nửa lượng đạm. nên dùng chất béo thực vật nhiều hơn động vật 

vì trong động vật có nhiều cholesterol có hại cho hệ tim mạch.   

-Lượng bột đường cung ứng nhu cầu năng lượng cần thiết còn lại, tức 

khoảng 300g-400g/ngày/người.  

-Ngoài ra còn cần đủ các chất vitamin và nguyên tố vi lượng. Vì vậy cần 

ăn nhiều rau xanh, trái cây, đậu đỗ, khoai củ, hải sản, uống sữa… nói chung là 

đa dạng. 

-Tổng lượng nước mỗi ngày trung bình 2.8 lit, trong đó uống vào 1,5 L  

-Không nên ăn nhiều đường gây béo phì dễ dẫn đến bệnh tiểu đường… 
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-Không ăn quá nhiều muối mặn gây hại thận, mệt tim dễ dẫn đến bệnh  

cao huyết áp. Giới hạn dưới 8g/người/ ngày 

-Không uống rượu hay chỉ giới hạn dưới 30 ml rượu nặng, hay 200ml bia.      

-Duy trì lượng canxi là thành phần chính của xương (500mg Ca/ngày) 

-Ăn thực phẩm có chất xơ sẽ có ích cho hệ  tiêu hóa.   

-Không nên ăn quá no, không ăn thừa dinh dưỡng và luôn nhai kỹ thức ăn.  

-Kết hợp ăn chay ăn mặn hợp lý. Trẻ em không nên cho ăn thuần chay nếu  

không có những lý do đặc biệt.   

Về nguyên tắc dưỡng sinh, ngoài việc chúng ta phải đảm bảo cung cấp đủ 

chất dinh dưỡng cho cơ thểnhư trên thì việc thiết lập sự cân đối âm - dương từ 

thực phẩm rất quan trọng. Đặc biệt khi bạn mắc các bệnh thuộc về chế độ dinh 

dưỡng như béo phì, tiểu đường, rối loạn tiêu hóa, gan nhiễm mỡ, mỡ trong 

máu...  

Về cơ bản, nếu ta bị các bệnh do thiếu âm tức thừa dương thì ta phải ăn 

các thực phẩm mang tính âm nhiều. Ngược lại, nếu bị các bệnh do thiếu dương 

tức thừa âm thì phải ăn các thực phẩm tính dương nhiều. 

Để biết cơ thể ta bị bệnh do thiếu/thừa âm hay dương, có nhiều phương 

cách như tự tính tóan khẩu phần đã ăn, nghiên cứu về tính chất từng bệnh lý 

theo đông y hoặc chúng ta tịnh tâm chú ý tới các trạng thái cơ thể, đơn giản 

nhất là chú ý tới sự bài tiết của chúng ta như sau:  

-Nếu phân màu hơi sẫm, tạo khuôn dài, nổi trên nước, không quá hôi, 

nước tiểu màu hơi vàng và trong là đã cân bằng âm dương.           

-Nếu phân nhạt quá, lõang quá ta đã vượng âm  

-Nếu bón quá, cứng quá, từng cục nhỏ, phân cứng, rát hậu môn, tiểu nóng  

rát là đã vượng dương 
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Chúng ta cũng chú ý tới trạng thái của cơ thể như bứt rứt khó chịu, nóng 

trong người, nóng ngòai da, đỏ da… tức cơ thể đang vượng dương. Ngược lại 

lúc nào cũng cản thấy lạnh người, lạnh tay chân là vượng âm.   

Ăn dưỡng sinh có thể ngăn ngừa hay góp phần chữa các bệnh sau:   

-Các chứng bệnh về nội tạng như gan - thận - tim mạch - hệ tiêu hóa… 

-Các chứng bệnh thuộc về thần kinh: mất ngủ, đau đầu, tiền đình, stress  

-Thực dưỡng sinh cân đối âm – dương, ăn ít calo, giúp giảm béo phì   

-Hạn chế việc phát triển các lọai bệnh ung thư, tiểu đường… đặc biệt khi  

chúng ta áp dụng cách ăn nhỏ giọt, bonsai… hay thực hành phép nhịn ăn  

có thời hạn.  

CÁCH ĂN DƯỠNG SINH: 

Bài số 1: Bài ăn dưỡng sinh cơ bản nhất chính là đơn giản nhất: 

GẠO LỨC–MUỐI – MÈ theo cách số 7 của giáo sư OHSHAWA 

Gạo tẻ lức chế biến dưới dạng như nấu cơm, cháo, bột, làm bánh…  

Muối phải là muối hột biển, vì muối này còn nhiều chất khoáng khác 

ngoài clorua natri. Mè lứt, trắng hay đen đều được, trộn tỉ lệ phù hợp như sau: 

bệnh do âm vượng thì nhiều mè ít muối; do dương vượng thì nhiều muối ít mè.     

Việc chế biến dùng gạo lức sạch thóc, sạn, vo nhẹ, ngâm 2 tiếng cho ngấm 

nước, thêm nước gấp đôi lượng gạo để nấu cơm hay nhiều nước hơn là nấu 

cháo, có thể giã vỡ đôi hạt gạo nấu cho nhanh, khi nấu cho chút muối vào. 

Việc nấu này có thể tốn từ 1 đến 2 giờ đồng hồ. Lý tưởng nhất là dùng nồi áp 

suất để nấu, khi đó hạt cơm sẽ mềm hơn và do nấu nhanh trong buồng kín nên 

chất bổ ít mất đi hơn. Nếu cẩn thận hơn nữa ta hãy ngâm gạo bằng nước ấm 

già, đem ủ một đêm giống như làm giá đậu xanh để hạt gạo lức nảy mầm thì 

dinh dưỡng hạt gạo sẽ tăng gấp nhiều lần do phản ứng nảy mầm tạo men 

(enzim) và vô số vitamin được hình thành.  
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Khi ăn dưỡng sinh nên chỉ uống nước gạo lức rang sẫm nếu người vượng 

dương hay nước đậu đen rang nếu vượng âm, hãm (nấu) uống thay nước cả 

ngày có tác dụng ích nguyên khí và giải độc,hoặc dùng các loại trà thảo dược 

thanh nhiệt giải độc…  

Bài ăn này đã được mọi người từ lâu công nhận vì tính quân bình âm - 

dương tuyệt đối của thực phẩm nên nhanh chóng điều hòa âm dương trong cơ 

thể. Cụ thể:  

-Gạo lức có điều hòa 5 tạng, bổ tỳ vị, bổ phế khí, ích tinh thần, mạnh tâm 

trí, cứng gân xương  

-Muối biển không độc, vào 3 kinh Thận, Tâm, Vị. Có tác dụng thanh tâm, 

lương huyết, nhuận táo, tả hỏa, dẫn thuốc vào kinh lạc 

-Mè lức là thuốc cực bổ, vào 4 kinh Phế, Tỳ, Can, Thận. Có tác dụng ích 

gan, bổ thận, nhuận tràng, lợi sữa, nuôi huyết, tư dưỡng cường tráng, chủ trị 

thương phong, suy nhược, bổ ngũ tạng, dưỡng não tủy, sáng tai mắt…      

Bài số 2: Chỉ ăn gạo lức muối mè vào một buổi cố định trong ngày. Các 

bữa khác ăn bình thường, ăn nhiều ngũ cốc và các thực vật khác, hạn chế 

động vật. 

Khi chúng ta đang bị bệnh nhiều thì chỉ nên ăn theo bài số 1 trong vài 

ngày. Sau khi bệnh bớt thì chuyển sang ăn theo bài số 2.  

Ở bài 2, ngòai ăn gạo lức muối mè, nên ăn thêm các thực phẩm điều 

dưỡng như các loại đậu, rau xanh, các loại củ, trái cây, thức ăn chế từ đậu hũ… 

chế biến miễn sao cho ngon miệng là được. 

Bài số 3:Mỗi tuần dành hẳn 1 ngày ăn theo cách số 7 của OHSHAWA. 

Các ngày khác ăn uống bình thườngnhưng hạn chế chế độ ăn thức ăn gốc 

động vật.   

Sau khi ăn bài 2 đến khi hết hẳn bệnh thì có thể chuyển sang ăn chế độ ăn 

bình thường. Tuy nhiên để duy trì sức khỏe và phòng bệnh, nên mỗi tuần ăn từ 
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1 đến 2 ngày ăn theo cách số 2, và trong mổi tháng nên dành từ 1 đến 2 ngày 

ăn trọn vẹn theo cách 1 để lọc gan, thận và máu.  

Trong khi ăn bình thường cũng hạn chế ăn nhiều thịt, trứng, sò ốc… và 

các món chế biến nhiều dầu mỡ hay món nướng. Mỗi ngày không nên ăn quá 

200 gam thức ăn từ động vật. Trong quá trình ăn bình thường, cũng như mọi 

quá trình ăn khác vẫn phải chú ý đến tình trạng cơ thể mỗi ngày để thay đổi 

món ăn theo âm dương cho phù hợp. 

Ngoài ra, để thanh lọc triệt để cơ thể và rèn luyện tinh thần, nếu có thể thì 

mỗi tháng một lần bạn nhịn đói 1 ngày và vài tháng một lần bạn hãy nhịn ăn từ 

3 đến tối đa 7 ngày. Trong lúc này bạn nên tịnh dưỡng không làm việc và chỉ 

uống nước lọc, nước cam, chanh, dừa và uống vitamin tổng hợp. Cách này 

không áp dụng cho người sức khỏe quá yếu hay bị bệnh đường huyết và tim 

mạch vì có thể gây phản ứng phụ khác.    

Bảng phân định thức ăn âm dương theo phương pháp ZEN 

Nhìn chung các thực phẩm là thực vật thì mang tính âm và những thực 

phẩm là động vật thì mang tính dương. Tuy nhiên trong âm lại có dương và 

trong dương có âm nên mỗi lọai thực phẩm động hay thực vật đều có tính âm - 

dương trong nó. Cách chế biến có thể gia giảm hay biến đổi hòan tòan tính âm 

dương của thực phẩm như sau: Ngâm muối mặn, rang, sấy, làm đắng tăng tính 

dương của thực phẩm. Hạ thổ, muối chua, nấu cay, làm ngọt tăng tính âm của 

thực phẩm.  

Phân lọai âm dương một số thực phẩm thông thường:    

TÊN THỰC PHẨM 
Â

m 

Dư

ơng 

A. THỰC VẬT    

Mộng ngũ cốc, đậu nành, đậu xanh, đậu phộng    -  

Ngô (bắp), gạo nếp, đại mạch, tiểu mạch  -  
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Cà dê, cà chua, dưa leo (dưa chuột), cà pháo   ---  

Khoai lang, khoai tây, khoai sọ, bí bầu, đậu đũa,sắn    -  

Măng tre, atisô, me chua , nấm -  

Trái dứa, đu đủ, xòai, bưởi, cam, chuối,vải, sung, 

chanh, nhãn, mãng cầu, khế, ổi, lê, nho, đào, dưa gang, 

dưa hấu, anh đào, ô liu , vú sữa, chôm chôm, mang cụt, 

mít      

---  

Rau cần, cải bắp, mồng tơi, rau muống, dền, lang    -  

Caphê, socola, coca,trái cây ép, rượu, bia, trà đen, 

nước, mật ong, dầu mỡ ăn, đường   
-  

Ớt, gừng, tiêu, tỏi   -  

Lúa, kê, gạo trắng , gạo đỏ ,đậu đen, đậu đỏ, đậu ván   + 

Su su, bí ngô, cà rốt, củ cải, bí đao  + 

Hành, ngò, nghệ, quế,    + 

Xa lách xoong, rau má, rau đắng, tần ô, ngó sen, 

diếp 
 ++ 

Dâu , táo, gấc, dâu tây, trái trứng gà   + 

Tra ướp sen, nhân sâm , dầu mè, dầu ôliu , rau thơm   + 

Muối biển, nước mắm, tương chao,    + 

B. ĐỘNG VẬT    

Ốc , ếch, hào, ngao,hến, mực, tôm hùm -  

Cá hương, cá măng, , thờn bơn, cá hồng, thu, chép, 

lươn  
-  

Thịt heo, bê, bò ngựa, thỏ , cừu, gà  -  

Các lọai kem, phomai, yaourt, bơ, sữa bò, mỡ động 

vật,  
--  

Cá hồi, cá mòi, cá trích, cá đối , tôm sú    + 

Thịt bồ câu, gà tây, đa đa, vịt , trứng có trống    + 
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Bài 7 : CÂN BẰNG VÀ TÔN GIÁO  

Nếu chúng ta ứng dụng phương pháp tư duy cân bằng để suy xét kinh luận 

thì ta sẽ thấy những vấn đề khác với những suy nghĩ của số đông. Kinh sách 

được viết ra là để phục vụ con người, vì con người mà viết. Vì thế người viết 

ra và người thụ đọc đã là hai đối tác cân bằng, nếu thiếu một trong hai thì có lẽ 

tri thức cũng không có ý nghĩa gì cả. Tôn giáo từ xưa tới nay luôn là một vấn 

đề quan trọng trong xã hội, chính vì vậy hiểu sao cho đúng, thực hành (tu 

luyện) cho đúng cũng vô cùng cần thiết. Nếu chúng ta thiếu hiểu biết chúng ta 

có thể làm không theo đúng hướng dẫn của các tiền nhân. Bài viết này tôi cố 

gắng đưa tính chất cân bằng để giới thiệu cách hiểu đơn giản hơn về tôn giáo.  

Trường hợp của tôi là một ví dụ.  

Tôi là một cư sĩ làm nghề kinh doanh. Trước đây, khi còn trẻ  tôi từng là 

công chức một thời gian. Năm 24 tuổi, tôi bắt đầu học thiền để chữa bệnh nan 

y. Sau khi bệnh thuyên giảm, tôi phát hiện nhiều chứng nghiệm khá lạ trong 

tâm thức, từ đó cơ duyên đã trở thành người nghiên cứu về thiền định và tâm 

linh. Vào năm 27 tuổi tôi quyết định rời bỏ địa vị xã hội đang thăng tiến vì 

thấy công việc không thích hợp với mình. Sau đó tôi lập gia đình và trở thành 

một doanh nhân. 

Vào năm 48 tuổi (2015), nhân một lần bị thương nặng phải nằm nhà, tôi 

nghiên cứu kinh Phật và ngay sau đó đã được khai ngộ từ Pháp bảo đàn kinh 

của Lục tổ Huệ Năng. Và lại một lần nữa tôi quyết định từ bỏ công việc kinh 

doanh mà tôi đã theo đuổi 20 năm qua trong lúc công việc đang thuận lợi để 

làm một công việc hoàn toàn xa lạ với chính mình: thầy dạy học. Dạy về môn 

học mới: môn giải thoát học (tôi tự đặt tên như vậy vì nó không có trong từ 

điển). Xã hội toàn cầu hiện nay đang vật vã trong đau khổ và chiến tranh. Đất 

nước chúng ta cũng đang chịu nhiều áp lực vì rất nhiều vấn đề bức xúc (mà 

hầu như đất nước nào cũng có). Người lớn tuổi như chúng tôi thì khó làm được 
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gì, nhưng thật sự tôi lo ngại là một bộ phận giới trẻ các bạn sống trong ảo 

tưởng, lười biếng, lệ thuộc và thích tạo ra sự nổi tiếng bằng hàng hiệu hay xì -  

căng - đan. Lối sống thực dụng của thế hệ trẻ sẽ tạo ra một thế hệ sống vô cảm, 

chụp giật, và bạn hãy tưởng tượng nếu những người này có địa vị trong xã hội 

thì nguy hại biết chừng nào. Vì thế, với mong muốn thay đổi xã hội tốt đẹp 

hơn, tôi sẽ đóng góp sức mình vào giáo dục. Tôi chỉ biết tạo ra một môi trường 

để hy vọng giúp đỡ người trẻ định hướng sống và giúp người đang đau khổ.    

Lối hành văn tập trung vào chỉ dẫn trực tiếp theo lối dạy đốn giáo bằng 

những lời văn bình dị, Việt hóa để cho phù hợp với mọi người. Về nội dung tôi 

cũng chỉ lựa chọn những gì thật cần thiết rút ra từ kinh điển, trực tiếp cần và có 

thể ứng dụng được trong các vấn đề thường ngày. Về tư tưởng tôi sử dụng 

Pháp bảo đàn kinh là chính, có tham khảo nhiều kinh sách và nhiều học giả nổi 

tiếng như đức Datlaidatma, Krishnamurty, Lão tử, Ohsho… Như vậy, trong 

cuốn sách này tôi sẽ giải thích thuyết vô tướng, luật nhân quả, luận về sinh tử, 

nghiệp báo, duyên khởi, phước đức, công đức ... theo cách hiểu của tôi, dễ hiểu 

và ứng dụng nhanh mà không đề cập quá sâu về các khái niệm trong Phật học, 

ví dụ như ngũ uẩn, thập nhị nhân duyên, thập bát giới, ngũ ấm, bát chánh đạo, 

lục căn lục trần, pháp thân, báo thân, hóa  thân phật, cõi trời, địa ngục, bồ tát, 

ngã quỷ... 

Mong những tu sĩ cao nhân cũng hiểu cho rằng không phải tôi muốn viết 

lại phật pháp nếu những gì tôi trình bày các vị nghe có vẻ không “chánh pháp”. 

Chính Đức Phật trong kinh Kim cang cũng khuyên chúng ta không nên “trụ” 

vào “pháp” nào, và phải tùy “phương tiện” mà sử dụng đúng nơi đúng chỗ, 

đừng cố định vào “hình tướng” của các pháp mà sinh ra “chấp ngã” trong “bản 

tâm” của mình với cách nghĩ của người khác. Còn phật pháp thì cao siêu bất 

khả tư nghì và những triết lý cao siêu đó dành riêng cho các học giả nghiên 

cứu thì sẽ phù hợp hơn.  
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Tôi có được cái may mắn là được tự chứng nghiệm thiền trước, sau đó 

mới học đạo, sau đó mới gặp thầy để chứng đạo và quy y. Đa số mọi người 

chúng ta đều làm theo quy trình ngược lại, tức là quy y Tăng, học pháp Phật và 

tu hành. Lợi ích của điều này là tâm thức tôi tự do ra vào chứng nghiệm, cái 

nhìn của tôi từ ngoài đạo nhìn vào đạo sẽ thấy những điều khác so với những ai 

từ trong đạo nhìn vào đạo. Và cái mà tôi chứng thực được trong thiền và trong 

cuộc sống, ví như tôi đã tách được cái tâm ra khỏi cái tánh của tướng người, 

làm cho tôi có một cách nhìn khách quan “như chính nó” của hiện tượng mà 

không bị ảnh hưởng bởi tư tưởng  khác.  

Trong cuộc sống hàng ngày, tôi đã ứng dụng sự tu chứng vào trong công 

việc của mình ngay từ khi không biết đạo là gì và gặt hái được những thành 

công nhất định. Vì thế những gì tôi viết ra đây là những kinh nghiệm trực tiếp 

chứ không phải là kinh nghiệm của lý thuyết. Tôi không thích chủ nghĩa giáo 

điều và những phương tiện tự kỷ ám thị, kể cả việc trì định hay tụng niệm… vì 

tất cả cần sự chứng nghiệm tự thân để tìm ra chân lý tánh - gọi là tự tu, tự độ 

và tự ngộ. Những thành quả mà tôi tự thấy mình đạt được cũng chứng minh rõ 

ràng là con đường mình chọn là đúng, vì nếu sai thì sẽ thất bại như chính luật 

nhân quả quy định.   

Trong phần này tôi cũng không nói nhiều, quá sâu đến các lý thuyết của 

nhà Phật về các vấn đề như sự giác ngộ, thế giới siêu hình hay tương tự, nhưng 

tôi chú trọng chỉ dẫn sự giải quyết các vấn đề hàng ngày thế nào cho phù hợp 

với pháp và những lợi ích mà pháp mang lại khi thực hiện vào công việc hàng 

ngày. Khi thực hiện được một cách nhuần nhuyễn như phản xạ rồi thì tự dưng 

sự giác ngộ sẽ hiện tiền, đây chính là lối tu tập đốn giáo, tức là cứ thực hành 

pháp trước, sự giác ngộ sẽ tự đến sau đó, chứ không phải cách cũ là học pháp 

trước rồi mới thực hành để tìm kiếm sự giác ngộ. Nếu còn dùng ý thức tìm 
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kiếm sự giác ngộ bên ngoài thì khó mà đạt vì giác ngộ hay trí tuệ viên mãn 

nằm sẵn ngay trong mỗi người chúng ta rồi.  

Để biên soạn sách này, ngoài những trải nghiệm thực tế của bản thân, tôi 

có nghiên cứu thêm về triết học, kinh tế học, tôn giáo; về khoa học như vật lý, 

sinh học và vũ trụ học. Tôi cũng nghiên cứu chút ít về dịch học, tướng học và 

tâm linh học. Riêng về phật giáo tôi chú trọng Pháp bảo đàn kinh của Lục tổ 

Huệ năng và xem thêm các bộ kinh khác.    

Về đạo Phật  

Trước đây tôi không tin đạo Phật, đạo Chúa... vì nghĩ rằng đó là sự mê tín. 

Thật sự tôi cũng không tin vào thiên đàng địa ngục hay thuyết tái sinh luân hồi 

theo cách hiểu lúc đó. Nhưng từ khi biết đó là những phương tiện để giáo hóa 

chúng sanh của nhà Phật thì cái thấy của tôi đã khác hẳn, và tôi tự thấy cái u 

mê của mình.  

Khi hiểu ý nghĩa thực sự của Phật giáo, tôi thấy nhiều việc chúng ta đang 

thực hiện trong cuộc sống, kể cả trong một số chùa đều là không đúng đạo. Ví 

dụ như chúng ta đi chùa, lễ bái các vị phật rồi tụng niệm, cúng dường để xin xỏ 

chuyện này chuyện kia, hay ở một số chùa có tăng sĩ cũng cho bùa phép để làm 

ăn, bán nhà, sinh con... là không đúng đạo. Đạo Phật là đạo khuyên người ta 

phải tự giải thoát là chính. Phật pháp chỉ cho chúng ta con đường giải thoát, 

đức Phật là người thầy dạy ta con đường đi và chúng ta phải tự đi chứ không ai 

đi hộ ta được. Vấn đề biến tướng làm lu mờ hình ảnh chân chính của đạo phật, 

và với người chưa hiểu họ nghĩ đây là loại đạo mê tín thì thật sai lầm.  

Đạo phật xứng đáng được xem là một triết học kiệt tác của nhân loại, gần 

với triết học hiện đại nhất. Là cầu nối của triết học phương đông và phương 

tây. Xét về quan điểm thì các tư tưởng xưa và nay khá tương đồng, chỉ khác 

nhau một số điểm do cách hiểu của mỗi tôn giáo, quốc gia và ngôn từ theo 

từng thời kỳ phát triển của tri thức nhân loại.  



 

88 

 

Tính cốt lõi của đạo phật là khuyên mỗi chúng ta phải tự hướng về chính 

mình, chúng ta phải tự kiểm soát cuộc đời mình chứ đừng cầu xin điều gì bên 

ngoài.  

Mọi vấn đề nêu ra của phật pháp luôn hướng tới mục đích chính yếu nhất 

là sự giải thoát khỏi đau khổ và Phật - Pháp - Tăng bên ngoài là những hướng 

dẫn chỉ đường cho chúng ta đi, còn một khi đã tự biết đi rồi thì có lẽ cũng 

không cần nữa, vì ta đã đi theo (tự độ) Phật - Pháp - Tăng có sẵn trong bản thể 

chính chúng ta rồi. (Xin đừng hiểu sai ý này, tức hiểu theo kiểu bất cần tôn 

giáo).   

Có vô số vấn đề được bàn luận trong kinh luận. Một vấn đề lại có vô số 

cách giải thích khác nhau. Do có quá nhiều kinh, sách và trường phái, vì thế 

người học đạo nếu không sáng suốt tìm hiểu cho được cái căn cơ cơ bản của 

Đạo thì rất dễ lạc lối, sinh ra các tranh luận đúng sai không cần thiết. Vậy làm 

sao để hiểu cho đúng khi mình cũng không biết điều đó đúng hay sai, chẳng lẽ 

cứ phải tin một cách tuyệt đối mù quáng vào lời dạy của thầy mình, và chắc gì 

thầy mình đã hiểu đúng?! Nếu bạn chưa tự tin thì làm sao bạn tự giải thoát cho 

chính mình, trong khi đạo phật là pháp môn tự giải thoát, vậy bạn theo Phật để 

làm gì nếu bạn chưa thật sự giải thoát tự tâm mình.  

Vì thế các bạn cần phải nắm tính cốt lõi của Phật pháp về tính không, về 

luật nhân quả và cơ duyên... và phải hiểu rằng đạo phật là đạo tự thực hành, tự 

độ chứ không tranh luận bằng miệng. Có lời khuyên của thiền tông là, khi 

đứng trước một sự kiện nảy sinh, kể cả đó là những lời giáo huấn kinh điển của 

bất cứ ai, đừng làm gì cả, dừng lại, hãy cứ nhìn sự vật như chính nó đang tồn 

tại, hãy nhìn nó mà tâm không nảy sinh phân biệt đúng sai tốt xấu, khi đó tự 

bản tâm ta sẽ rõ ràng chân tướng của vấn đề. Khi đã rõ chân tướng  rồi, tùy 

duyên khởi, tùy nhận thức về nhân quả của chính mình, mới hành động hay 

mới tin vào sự vật hiện tượng đó. Hãy ứng dụng xuyên suốt cách này trong cả 
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cuộc đời mình, mọi lúc mọi nơi. Các bạn sẽ thấy có sự chuyển biến không ngờ 

ngay cả thói quen và bản chất của chính mình.   

Lợi ích của việc dừng một chút này rất lớn. Khi thành thói quen phản xạ, 

chúng ta luôn điềm tĩnh trước mọi chuyện. Khi hành động trong tâm trạng 

điềm tĩnh, sai lầm sẽ được hạn chế tối đa. Khi sai lầm được hạn chế  thì mất 

mát và thất bại sẽ giảm trong khi cái đúng, cái lợi sẽ tăng, khi cái đúng tăng lên 

cái sai giảm thì sẽ đem lại cho bạn sự bình an, hoặc là giàu có, thành công theo 

luật nhân quả mà hình thành.  

Tôi tu hành theo lối thiền định từ khi không biết có pháp môn tên là Thiền 

tông của Phật giáo, chính vì thế nên tôi thấy rõ tác dụng của pháp môn này đối 

với cuộc sống như thế nào. Đối với người có cơ duyên với pháp môn này thì 

đây sẽ là pháp môn dễ nhất, nhanh nhất để đưa người tu tập chứng nghiệm về 

giải thoát, nó loại bỏ phiền não một cách rốt ráo và trực tiếp. Nó không đòi hỏi 

người tu hành bắt buộc phài vào chùa, tụng kinh, trì chú hay ăn chay, cũng 

không khuyên người ta không được lập gia đình, từ bỏ công việc và của cải… 

Lý do bởi chính pháp môn Thiền tông này tự nó đã cắt đứt hoàn toàn hình 

tướng, nên những gì thuộc về hình tướng thì có cũng như không rồi. Sở dĩ nói 

người tu theo pháp môn thiền tông đạt đến sự giải thoát nhanh nhất là bởi họ 

không mong cầu danh lợi, không màng lên thiên đàng và cũng không ngại 

xuống địa ngục. Ở tất cả mọi nơi họ đều như như tự tại, thì tức là mọi nơi họ 

cũng đều đang sống chính là niết bàn của họ - họ đã được giải thoát ngay từ lúc 

còn đang sống, đó mới chính là điều quan trọng nhất.   

Pháp môn Thiền tông là một trong 6 pháp môn lớn được Phật dạy chúng 

sinh. Pháp môn này dùng thiền định làm phương tiện để tu hành. Cũng cần 

hiểu rằng thiền định là cái đã sẵn trong bản tánh của mọi sinh vật có trí chứ 

không phải là sự tưởng tượng phát sinh từ tâm con người. Trước Phật, đã có rất 

nhiều tôn giáo hay không tôn giáo tu theo pháp môn này, vì thế thiền định 
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tuyệt nhiên không phải là phát minh riêng của đạo phật như nhiều người 

thường nghĩ.  

Thực hành tu theo thiền định đòi hỏi người tu phải tự tu, tự chứng, tự đắc. 

Nghĩa là chính người tu phải là thầy của chính mình, chứ không nên nhờ vào 

người khác. Vậy vị trí của những người ngoài mà mình thường gọi là “ thầy 

mình” ở đâu? Thật ra hiểu cho đúng những người này, kể cả đức Phật, đều là 

những người thầy danh nghĩa, họ chỉ ra cho chúng ta một lối tu, một con 

đường để ta tu giải thoát, còn tu thế nào thì ta phải là thầy ta. Tại sao vậy?  Vì 

cuộc đời mỗi người một khác. Trên con đường tu giải thoát, chỉ có ta mới biết 

rõ nên rẽ trái hay rẽ phải, bước lên trên hay đi xuống dưới. Chính quyết định 

này của mình sẽ quyết định số mệnh chính mình. Nếu không phải thế, bạn hãy 

chỉ cho tôi xem, những lúc quyết định hướng đi có thầy nào bên cạnh bạn. Nên 

đối với tôi tất cả nên gọi là đạo hữu – người đi trước chỉ cho người đi sau, 

người biết chỉ người không biết.  

Con người, thường tự mãn về cái tôi của mình - cho rằng mình là số một, 

cái gì cũng biết, tự thần tượng. Nhưng ngược lại họ thường không tin vào 

chính mình, vì thế họ mới dựa vào cái bên ngoài, vào thầy bên ngoài, vào kinh 

sách, vào lý luận của người khác, thậm chí tin cả những thứ vô tri như viên đá, 

chim, thú, trăng, gió… Đó là điều mâu thuẫn mà ít ai tự nhận. Nhưng chính 

những mâu thuẫn này sẽ là gốc phát sinh ra vô vàn xung đột, gây phiền não 

cho chính chúng ta. Đây chính là sản phẩm của nền giáo dục, của cha mẹ, thầy 

cô và nhiều tiêu chuẩn sống hết sức vớ vẩn mà xã hội tự đặt ra. Đó chính là 

tâm bệnh. 

Thiền định chính là một phương pháp để giúp chúng ta quay trở lại với 

chính mình. Điều chỉnh lại tâm lý của mình. Và cái hay ở chỗ ta phải tự điều 

chỉnh tâm mình, tự trị căn bệnh tâm của mình chứ không phải là bất cứ ai khác.  
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Thiền tông không có nhiều lý luận… như các pháp môn khác. Tu theo 

Thiền tông chỉ cần hiểu yếu chỉ cốt lõi là quay về tự tánh của chính mình, hiểu 

chính mình, tự đưa mình đi về đến nơi giải thoát, tự đoạn xóa phiền não, tức là 

đưa ta đến tự do, về bến giác hay còn gọi là cõi niết bàn. Người tu theo pháp 

môn này không quá chú trọng vào hình thức, ví dụ như ảnh tượng, chùa tháp 

và thi hành những nghi thức huyền bí khác. Do đó người thực hành không mất 

nhiều thời gian và tất cả mọi người, dù có bất kỳ tôn giáo nào hay không tôn 

giáo đều có thể thực hành được.      

Tôi nghĩ rằng, phương thức tu này rất phù hợp với những người trí thức, 

có học thức và thích tự chủ. Còn những người chưa đủ căn cơ thì cần tu theo 

các phương pháp có người hướng dẫn gọi là tu tiệm pháp, sau khi đã hiểu ngộ 

phần nào thì sẽ tu theo pháp môn đốn pháp này để đạt được đến sự giải thoát 

rốt ráo thân tâm.    

Khai nhập thiền tông  

Chuyện là thế này: trước khi nhập diệt, đức Phật tập trung Tăng chúng mở 

hội thuyết pháp trên núi Linh sơn về pháp môn Thiền tông. Khi đăng tòa, ngài 

cầm một bông sen nhìn nó rồi nhìn từ phải qua trái, từ gần ra xa. Tất cả mọi 

người ngó qua ngó lại theo hướng nhìn của Phật cố hiểu xem Ngài muốn tìm 

gì, duy chỉ có ông Ca Diếp đứng bất động. Thế là chức tổ vị pháp môn Thiền 

tông đại thừa được trao cho ông Ca Diếp. Pháp môn Thiền tông đã được dạy 

như thế đấy. Chỉ một hành động vài phút đã dạy xong cả một pháp môn – một 

pháp môn khó nhất, thuộc hàng thượng thừa của phật pháp. Cần hiểu rằng tất 

cả những gì Phật dạy hàng chục năm, tất cả mọi kinh sách, mọi lý thuyết phật 

pháp đều tóm gọn trong vài phút này. Nếu những ai không thật sự am hiểu 

Thiền tông thì chắc chắn không bao giờ lĩnh hội được ý chỉ của đức Thích Ca, 

và khi biết rằng có nhiều pháp môn Ngài dạy tới mấy chục năm thì mới biết 

việc này ý nghĩa như thế nào. Và theo sách nói trong hội thuyết pháp đó đầu 
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tiên có khoảng 7000 người tham dự, sau đó thì khoảng 5000 người bỏ về, chỉ 

còn khoảng 2000 người ở lại và chỉ một mình ông Ca Diếp lĩnh hội được pháp 

môn này - bởi vì pháp môn này đơn giản quá.  

Cái khó nhất chính là sự đơn giản nhất. Chỉ là sự thanh tịnh tuyệt đối sẽ 

mang lại giải thoát tuyệt đối. Trong cái sự thanh tịnh tuyệt đối ấy (cái nhìn im 

lặng của Phật), viên ngọc viên mãn (hoa sen trong đạo phật) sẽ hiện ra, và tức 

thì mọi thứ sẽ đến ngay trong tay (kể cả chức quả vị tổ sư của một môn phái vĩ 

đại).  

Chúng ta xưa nay cứ đi lòng vòng tìm hạnh phúc vì thường ưa thích sự 

phức tạp. Thứ đơn giản cũng phải làm chúng trở nên phức tạp. Phức tạp ít 

thành phức tạp nhiều. Và đây chính là nguồn gốc đau khổ luân hồi do sự vô 

minh của chính chúng ta tự tạo ra cho mình mà vô tình ta không biết. 

Thiền tông theo phương pháp đốn giáo chủ trương giúp người tu tìm hiểu 

chân tánh chính mình, để họ có thể tự kiến tánh thành Phật. Không có những 

điều kiện thường có trong các pháp môn khác như đi chùa, tụng kinh, trì chú, 

niệm phật…  

Bài viết này mong muốn đem lại cho độc giả tìm hiểu về một lối giải thoát 

nhanh nhất, ít mất thời gian và ít tốn kém nhất, đơn giản nhất để bất kỳ ai cũng 

có thể thực hành được, đều tìm được con đường hạnh phúc cho chính mình. 

Nội dung không mang tính tôn giáo, không huyền bí, không chính trị. Nó chỉ 

trình bày một phương pháp để chúng ta tự cứu lấy chính mình, tự đoạn phiền 

não, do đó tôi hy vọng sẽ thích hợp với tất cả những ai có nhu cầu giải thoát, 

cho dù họ là người nông dân hay giáo sư, có tôn giáo hay không, là công chức, 

người kinh doanh, người giàu hay người nghèo khổ. 

Sau đây, tôi sẽ trình bày đến quý vị các ứng dụng của Phật pháp vào cuộc 

sống hàng ngày của chúng ta. Phương cách ứng dụng cũng như lợi ích sẽ đạt 
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được. Tôi cũng lồng một chút ý về nguyên thủy Phật giáo theo sự hiểu biết 

kém cỏi của mình.    

1-THUYẾT TÁNH KHÔNG 

Sở dĩ tôi muốn đưa vấn đề Không tánh lên đầu tiên bởi vì đây là một trong 

những thuyết cơ bản nhất của đạo Phật. Thuyết này rất phức tạp với nhiều 

trường phái luận giải khác nhau. Thật ra nội dung của thuyết này là nguyên lý 

của vũ trụ và đã có từ thời cổ đại. Kinh Dịch có từ trước đức Phật ra đời hàng 

nghìn năm đã luận về vũ trụ bằng từ Thái cực (là cái gì đó không phân chia 

được và vô hình, tức chính là tính không). Từ Thái cực sinh lưỡng nghi biểu 

diễn bằng hai vạch: một đứt và một liền gọi là âm và dương. Hai vạch này lại 

chuyển hóa tiếp cho nhau thành tứ tượng, rồi bát quái và... tạo ra mọi thứ trong 

vũ trụ.  

Trong phật giáo, có lẽ sẽ có ít nhất 5 cách hiểu về tính không.  

Cách 1 là hiểu theo kiểu mọi thứ trên thế gian này đều là giả hợp, đều sinh 

ra và sẽ mất đi theo kiểu sinh lão bệnh tử, nên không có gì là bền vững cả.  

Cách 2 là hiểu theo kiểu nếu chia nhỏ một vật ra thì cuối cùng mọi thứ sẽ 

biến mất, chia chẻ thực thể  thì ra vi trần (cực nhỏ - coi như không có gì), kết 

hợp vi trần lại thì ra thực thể. Khi hợp thì xuất hiện vật gọi là có, khi chia nhỏ 

thì vật biến mất gọi là không. Cách này phù hợp với khoa học ngày nay là nếu 

chia chẻ tới cùng vật chất thì vật chất cũng sẽ biến đổi từ thể rắn - lỏng – khí – 

plasma - nguyên tử - hạt nhân - hạt hạ nguyên tử, cuối cùng là mất dạng và 

biến thành năng lượng. Công thức nổi tiếng  E= mc2.của nhà khoa học vĩ đại  

Albe Enstein chính là để biểu diễn vật chất có khối lượng (m) biến thành năng 

lượng (E)  .  

Cách 3 là hiểu rằng mọi thứ đều do sự kết hợp của cơ duyên của các thành 

phần riêng lẻ theo luật nhân quả mà hình thành, tức là cái A sẽ thành cái B, đến 

lượt cái B sẽ thành C, rồi D, rồi E... tạo ra sự vật. Chỉ cần thiếu một cơ duyên 
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thì tự nhiên mọi thứ sẽ biến mất. Cách hiểu này phù hợp với cách lý giải về 

chuỗi sinh học trong thế giới sinh vật của khoa học hiện đại.  

Cách 4 là từ nhị phân sẽ sinh ra hình tướng (tức vật chất). Chỉ cần triệt 

tiêu nhị phân, tức triệt mất âm – dương thì tự nhiên mọi thứ đều biến mất. Sự 

hợp nhất của âm và dương hay sự thiếu một trong hai thứ đó cũng làm mất 

hình tướng vật lý.    

Phân tích dài dòng như vậy để chúng ta hiểu rằng tánh không của vũ trụ là 

nguyên lý tự nhiên mà phật pháp nói đến, chứ không phải là cái đặt ra bởi ý 

thứccon người hay quan niệm riêng của đạo Phật. 

Ý nghĩa thực của thuyết này là đạo Phật muốn khuyên chúng ta rằng mọi 

thứ trên đời đều là kết hợp hư giả, khi hợp khi tan, vì thế ta đừng bám chấp vào 

nó. Có nghĩa là chúng ta phải biết kiểm soát mình, và không được quá tham 

lam, bám chấp kỳ vọng vào bất cứ cái gì. Việc bám chấp vào cái gì đó sẽ sanh 

ra mọi thứ rắc rối gọi là tạo sinh tử nghiệp báo. Nếu ta không bám chấp vào cái 

gì cả thì gọi là tịch diệt, tức thoát khỏi sự rắc rối trên đời. (Kinh Kim Cang)  

Người đời chúng ta lại thường hay hiểu chữ Không ở đây là không có gì là 

có thật. Tại sao chính ta và xung quanh ta vẫn là cảnh trần lồ lộ mà người ta cố 

tự ám thị mình rằng mình cũng chẳng có thật thì cũng lạ. Khi hiểu rằng mọi 

thứ đều là không thật theo ý này thì sẽ triệt tiêu luôn sự vươn lên của chính 

mình, và kết quả tất yếu là sự lụn bại.  

Theo tôi hiểu người bình thường chúng ta nên hiểu lời dạy này của Phật 

theo nghĩa về Tâm, là nên bình lặng trong mọi hoàn cảnh cuộc sống. Ví dụ nếu 

ta giàu (tức có) tâm của ta vẫn bình thường, dù ta nghèo (tức không) tâm ta vẫn 

bình thường. Nghĩa là, dù giàu hay nghèo, có hay không đều không vui buồn, 

tức là không sinh không diệt, tức là an vui. Không cũng như có, có cũng như là 

không, nghĩa là dù “không hay có” ta thấy cũng bằng nhau. Những thứ khác 

cũng như thế mà ứng dụng. Cái này gọi là Tâm không phân biệt (không phân 
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biệt đúng - sai, phải - trái, có - không) hay còn gọi là Tâm bất động hay Tâm 

bình đẳng . Khi tâm ta bình đẳng thì mọi hiện tượng cảnh vật  sẽ phơi bày một 

cách khách quan như chính nó. Sau đó ta dùng trí tuệ quán chiếu cái thật của 

sự việc và lúc này ta mới cho phép mình lựa chọn cách hành động sao cho hợp 

lý nhất theo kinh nghiệm của mình. Khi việc lựa chọn đúng đắn các hành động 

của mình thì nhiều cơ hội tốt (cả về vật chất lẫn tinh thần) sẽ hiện ra trong cuộc 

đời ta và những điều xấu cũng theo đó mà giảm thiểu. Kết quả cuối cùng là bạn 

sẽ cảm thấy cuộc sống mình hạnh phúc.  

Lối giải thích này chính là cách thứ 5 mà tôi thấy không khó hiểu và dễ 

áp dụng cho người bình thường. Tôi nghĩ rằng nó cũng sẽ không trái lời Phật 

dạy và tư tưởng Pháp bảo đàn kinh. Tuy nhiên với các học giả cao nhân thì lối 

giải thích này có thể còn khiếm khuyết vì quá thô thiển và đơn giản, làm giảm 

tính uyên bác của lý luận về tính không, nhưng xin quý vị hiểu cho, tôi là 

người bình thường và đang viết cho những  người bình thường như tôi, vì thế 

tôi rất mong sự góp ý chân tình.   

Ứng dụng cách hiểu về tính không trong cuộc sống là rất quan trọng. Giả 

sử nếu chúng ta đang là những người thành công, thì cũng nên hiểu rằng thành 

công này cũng là tạm, là trong một giai đoạn, vì thế không nên kiêu căng, tiêu 

xài đua đòi hoang phí, cần biết giữ gìn tích lũy tài sản để phòng khi khó khăn 

có cái mà dùng. Giả sử nếu ai đó không may đang trong giai đoạn khó khăn về 

cuộc sống, cũng đừng tuyệt vọng, vì đây cũng chỉ là tạm thời, hãy cố gắng làm 

việc hay học hành gì đó chăm chỉ để tích lũy chờ thời cơ tốt mà thay đổi cuộc 

đời. Sông có khúc - người có lúc mà. Đây là thực tế hoàn toàn, nếu biết ứng 

dụng thì trong mọi trường hợp tâm ta đều thanh thản.    

Trong 6 pháp môn chính mà phật dùng để dạy tu hành thì có 5 pháp môn 

dựa vào hình tướng, chỉ duy có một pháp môn hoàn toàn rời bỏ hình tướng đó 

chính là thiền tông. Dù tất cả các pháp môn đều lấy gốc là không tính nhưng 
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cách hiểu của các pháp môn sẽ không hoàn toàn giống nhau theo mỗi cấp độ. 

Với 5 pháp môn vẫn còn phải dựa vào kệ, kinh và ảnh tượng… để đưa người tu 

vào cõi Phật, dành cho người còn thích dựa dẫm vào hình tướng vật lý. Trong 

khi pháp môn thiền tông không lấy hình tướng làm phương tiện mà chỉ lấy vô 

trụ - tức là không bám vào cái gì hết làm cơ sở tu hành. Và chính điều này đòi 

hỏi người tu học có căn cơ cao mới theo. Người tu càng nhỏ tuổi, càng tu sớm 

càng dễ nhập hơn người lớn tuổi.  

2-THUYẾT GIẢI THOÁT  

Giải thoát chính là cái đích trọng tâm nhất mà đạo Phật muốn hướng 

chúng ta đến. Mọi kinh sách hay phương tiện để dạy chúng ta cũng đều xoay 

quanh mục tiêu này.  Nếu không thế thì có lẽ triết lý của Phật giáo cũng không 

có ích nhiều cho nhân loại.  

Đạo Phật cho rằng những vận chuyển của cuộc sống này là nguyên nhân 

gây ra mọi đau khổ. Đau khổ cuộc đời  là sinh – lão – bệnh – tử; là những thứ 

làm chúng ta không vừa lòng và cả những tác động ngoại lai làm cuộc đời mệt 

mỏi. Việc chúng ta đoạn tuyệt sự đau khổ đó bằng việc thoát khỏi vòng sinh tử 

luân hồi gọi là sự giải thoát hay là trạng thái tịch diệt.  

Có nhiều người trong số chúng ta lại hiểu phật pháp muốn nói rằng cuộc 

sống là luôn đau khổ, vô thường và giải thoát chính là sự thoát khỏi sinh tử 

luân hồi, tức họ thường hiểu là khi chết mới là giải thoát. Nói vậy là ta đã phủ 

nhận một sự thật về nghĩa vụ ta phải làm với gia đình và xã hội, phủ nhận sự 

tồn tại khách quan của ta vì ta không thể nói cha mẹ đừng sinh ra mình cũng 

như mình đừng sinh con cái được.  Ý nghĩa của sự “tịch diệt là vui” không phải 

như vậy. Cách hiểu tiêu cực này không có ích gì trong cuộc sống đời thường. 

Có lẽ chúng ta nên hiểu rằng, chúng ta cần đến một sự giải thoát ngay trong thế 

gian hơn là giải thoát trong xa lìa thế gian. Nhưng làm sao mà giải thoát được 

khi tâm ta đang rối bời bởi cơm áo gạo tiền, bởi nghĩa vụ và cả tham vọng?.   
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Câu trả lời nằm trong pháp Bảo đàn kinh của Lục tổ Huệ năng khi ngài 

luận về thiền định. Khi đứng trước cảnh thế gian mà tâm luôn bất động và luôn 

kiên định vào chính mình thì chính là sự giải thoát đã đến với bạn. Đứng trước 

mọi việc mà các bạn không nảy sinh tâm phân biệt, không nghĩ đến tốt xấu, 

hay dở... thì sự rối loạn từ bản tâm sẽ không có đất để hình thành. Đây là lối 

giải thoát của Thiền tông. Thật sự mọi cảm giác đau khổ hay hạnh phúc đều là 

từ tâm ta mà ra. Đó chỉ là cảm giác thô. Chúng ta cứ bám vào cảm giác dễ thay 

đổi của mình, nhìn vào những kinh nghiệm đã trải qua và so sánh, thế là tự 

nhiên ý hạnh phúc hay khổ đau xuất hiện. Cắt bỏ cảm giác là việc làm được và 

khi mất cảm giác thì cái gọi là khổ đau cũng tiêu tan. Các bạn cần tu luyện việc 

này cần mẫn liên tục trong suốt cuộc đời.   

Hoặc là ở cấp thấp hơn thì ta sẽ tìm sự an vui trong cảm giác tốt lành. 

Tụng kinh niệm phật, đi chùa, đi lễ nhà thờ, nghỉ dưỡng, du lịch, thư giãn, chú 

ý làm một việc mình thích và phải luôn tự biết hành động trong công việc bình 

thường mỗi ngày theo luật nhân quả và hiểu về thuyết duyên khởi để đạt được 

sự an vui trong cuộc sống. Hãy làm những điều lành, tức gieo nhân tốt để có 

duyên gặt hái quả ngọt. Hạnh phúc sẽ đến ngay với bạn chứ không cần phải 

chờ về tới bên kia thế giới. Và đó mới là điều quan trọng nhất đối với chúng ta 

trong cuộc đời trầm luân này phải không các bạn. Hãy tự giải thoát chính 

mình.  

Với trường hợp sự đau khổ đến với chúng ta do khách quan bên ngoài 

mang lại, dù muốn hay không ta cũng phải đối mặt với nó. Không trốn chạy 

hay lảng tránh, vì càng trốn chạy nó càng đeo bám bạn. Hãy tìm nguyên nhân 

nó phát sinh và tìm hướng giải quyết tận gốc rễ.  Luôn giữ tâm thanh tịnh trong 

mọi trường hợp để giải quyết công việc quan trọng này. Phải tự nhủ rằng có 

buồn rầu cũng chẳng giải quyết được việc gì. Chấp nhận được hoàn cảnh 
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khách quan, dù tốt hay xấu chính là hiểu rõ về tính không vô thường của sự 

việc. 

Trong cuộc sống hàng ngày, nhiều khi chúng ta buộc phải làm những việc 

chúng ta không muốn làm. Nếu không làm có thể hư chuyện (ví dụ bị đuổi 

việc), và nếu làm thì ta thấy lương tâm cắn rứt. Vậy phải làm sao để giải thoát 

trong trường hợp này. Vấn đề cốt lõi trong đạo phật là Tâm. Nếu tâm mình 

không động thì làm việc gì cũng vậy thôi. Khi làm những việc mà ta cảm thấy 

cắn rứt lương tâm, cách giải quyết đầu tiên là không nên làm nếu có thể, nếu 

buộc phải làm thì làm với thái độ không dụng tâm ác, và tìm cách hạn chế tác 

hại của nó mà vẫn có kết quả báo cáo cấp trên. Hối lỗi  khi việc đã xong. Tất 

nhiên về nhân quả bạn vẫn phải trả giá, nhưng cái giá phải trả, nếu tâm ta lành 

thì sẽ ít đi rất nhiều. Ở đời đôi khi vẫn phải cân nhắc thiệt hơn chứ không theo 

ý muốn của chúng ta được.  

Với trường hợp sự khổ do chính ta tạo nghiệp như nợ nần, thất bại trong 

kinh doanh, gia đình trục trặc, vi phạm pháp luật… thì vẫn phải giữ thái độ 

bình tĩnh cố gắng giải quyết cho xong. Nhiều trường hợp ta cứ phải vui vẻ 

chấp nhận trả giá như chịu mất tài sản hay thậm chí ngồi tù... vì không thể  

khác được. Trường hợp ta có lách tránh được thì thế hệ con cháu sẽ phải gánh 

chịu theo luật nhân quả nghiệp báo. Và lời khuyên tiếp theo là trước khi làm 

bất cứ việc gì hãy nghĩ tới luật nhân quả và nghiệp báo, đừng để nợ nần cho 

thế hệ mai sau. 

Tất cả những việc khó khăn trong cuộc đời đều làm chúng ta sợ hãi. Vì thế 

giải thoát sự sợ hãi cũng là một trong những điều khó khăn nhất. Đừng cố gắng 

trốn tránh sự sợ hãi. Hãy nhìn thẳng vào nó thì bạn sẽ hết sợ nó. Khi cần thiết, 

bạn hãy tự ý nhịn ăn 3-5 hoặc 7 ngày liên tiếp nếu có thể, chỉ cần uống nước 

lọc thôi. Cơ thể bạn sẽ mệt lả. Bạn đừng chú ý tới vấn đề này. Hãy để tâm 

thanh tịnh. Trong môi trường càng cận tử, bạn sẽ thấy được chân lý chẳng có 
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gì đáng sợ cả. Bạn sẽ cười vào nỗi sợ trước đây của mình, bởi vì lúc này bạn 

mới thật sự hiểu được cái chữ vô thường cuộc sống. Bây giờ ngay cả cái chết 

mình còn dám đối diện thì còn cái gì đáng để sợ nữa. Sau đó bạn sẽ có một 

cuộc đổi mới về Tâm. Hơn nữa, lúc  bạn nhịn đói như vậy, cơ thể bạn sẽ được 

thanh lọc triệt để, tất cả những thứ thừa thãi, độc tố sẽ được đốt cháy, bạn sẽ 

sụt vài kg và như thế lại tốt hơn cho thân xác bạn. Đây chính là một cách giải 

thoát khỏi sự sợ hãi.  

Giải thoát là vấn đề cốt lõi cơ bản nhất trong mọi tôn giáo và khoa học 

tâm lý xã hội hiện đại. Dù có sử dụng phương thức nào, lối phát biểu nào thì 

cuối cùng cũng chỉ là làm sao để cho tâm con người đừng phiền não, tư tưởng 

tự do và cuộc sống hạnh phúc. Thực tế việc giải thoát cần thiết cho tất cả mọi 

người, mọi loài trong cuộc sống. Nếu không thế thì các tôn giáo không cần 

thiết tồn tại.  

Bằng tư tưởng đốn giáo trực tâm, thấy rằng việc giải thoát là cần thiết 

ngay trong cuộc sống hiện tại. Không có thiên đường hay địa ngục ở nơi khác. 

Thiên đường, địa ngục ngay chính trong bản tâm và cuộc sống của mỗi người. 

Khi tâm ta thanh tịnh là ta đang ở trong thiên đàng. Khi tâm ta bất định phiền 

não là ta đang ở trong địa ngục. Khi mê Phật là chúng sanh. Khi ngộ chúng 

sanh là Phật (Pháp bảo đàn kinh).  

Vì thế việc đi tìm giải thoát tại nơi khác ngoài ta là rất khó, trong khi hiểu 

như trên và biết quay trở về với chân tánh của chính mình là đến ngay bờ giải 

thoát rồi.     

3- TÂM -  TÁNH  - TƯỚNG 

Trước tiên ta cần phân biệt giữa Tâm và Tánh.  

Tánh là chỉ cho tính chất tự có của mọi sự vật hiện tượng như là khách 

quan tự thể. Cái tánh chung nhất của mọi thứ trên đời là tánh không đã nói ở 

trên, vì mọi thứ đều là những tập hợp của những thứ riêng lẻ mà thành, vì thế 
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khi còn khi mất một cách tự nhiên, không phụ thuộc vào cái gì cả. Còn tánh 

riêng từng thứ thì để phân biệt các loại, như sắt có tánh của sắt, đá có tánh của 

đá, gỗ có tánh của gỗ... hay về sinh vật thì con chó có tánh chó, con người có 

tánh người... Nói chung Tánh là thông tin cơ sở sơ cấp ban đầu của mọi hiện 

tượng sự vật, còn gọi là quang năng, tức là năng lực của chính nó chiếu sáng 

cho người ta thấy. Nếu thân thể người sống  còn gọi là Tướng, không có tánh 

thì dù có đủ mọi bộ phận giác quan… tướng vẫn chỉ là xác vật chất nguyên tử 

vô hồn, không thể là người được. Tánh làm cho Tướng được nhận ra và Tướng 

nhờ Tánh mà tồn tại. Hai cái này có cùng lúc như ngọn đèn và ánh sáng, không 

thể tách rời. Nhờ có Tánh mà Tướng có thể nhìn thấy, nghe thấy... nói chung là 

nhận biết được thế giới xung quanh ta.   

Tâm là cái thể hiện và phát triển trên cái nền tánh ấy để tạo thêm các khác 

biệt giữa từng cá thể của cùng một loài với nhau. Ví như người thì có hiền có 

ác, thông minh hay ngu ngốc... Cái Tâm này cũng là thông tin sinh học thứ cấp 

cài đặt trên nền tánh cơ bản.  

Bản chất cái Tâm của chúng ta là rất động, luôn sinh khởi, luôn suy nghĩ. 

Người càng có tư chất thông minh thì càng nhiều suy nghĩ. Và cái khổ đau 

chính là bắt nguồn từ gốc sinh khởi lăng xăng này. Việc tu luyện chính là 

hướng cho sự suy tưởng của tâm có mục đích nhất định hoặc làm cho tâm được 

rơi vào trạng thái “vô tâm”...   

Nếu Tánh là bản chất tự tại không sinh không diệt thì Tâm là những thứ 

phát sinh được sinh được diệt theo nhân quả luân hồi. Nếu Tánh thuộc về hư 

không do tự nó có thì Tâm lại thuộc về hình tướng, do bởi tâm từ hình tướng 

mà khởi niệm.  

Vì thế người tu học là tu hướng về tánh mình, tức chủng tánh, tức còn gọi 

là phật tánh, tự tánh, chân tánh… nói chung là từ “Tánh chân thật”. Cũng thế, 

người ta tu là để trừ loại tâm phiền não, tâm sinh diệt, tâm khởi niệm… gọi 
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chung là tâm tà. Chúng ta nên hiểu khoa học về Tánh và Tâm như thế để luận 

giải các tri kiến sau này. Nếu không phân biệt được hai cái này sẽ dễ lẫn lộn và 

khi đọc kinh sách rất khó hiểu. Ví dụ sẽ không hiểu nhìn và cái nhìn, nghe và 

cái nghe. Nếu hiểu, chúng ta sẽ biết việc nhìn là Tánh nhìn và cái nhìn phân 

biệt là Tâm nhìn, tương tự nghe cũng vậy. Tánh nhìn cần tự tại vì nó tự nhiên 

mà có (có tính không) và tâm nhìn cần loại trừ vì tâm nó là phát sinh từ hình 

tướng (tính vật lý), đó là cách tu của đạo phật. Nghe, ngửi, cảm giác… cũng 

thế. Thiền tông lấy điều này làm cốt yếu để tu học.      

Như vậy về cơ bản Tánh người luôn như nhau, chỉ có Tâm người là khác 

nhau. Vì thế khi nói về tham ta gọi là tâm tham chứ không nói tánh tham.  

Để nghiên cứu mối liên quan của ba yếu tố tạo thành cơ thể con người, khi 

nhịn đói nhiều ngày đồng thời với tham thiền, tôi tách được Tâm – Tánh và 

Tướng lìa khỏi nhau. Khi đó tôi thấy rõ sự ảnh hưởng lên nhau của ba cái này. 

Người thực hành pháp cô lập thân tâm như vậy có thể nhìn thấy và tự kiểm 

soát được cơ thể của mình, kể cả việc sống chết như ý muốn; tức là ta có thể 

điều khiển hệ thần kinh thực vật của chính mình. Đây là việc kỳ lạ mà có lẽ 

khoa học hiện đại khó hình dung vì họ không tin con người có thể điều khiển 

bằng ý thức hệ thần kinh thực vật. Nguyên lý khí công, nội công… chính là áp 

dụng từ cơ sở này.    

Khi nói về mối liên hệ thì hiểu một cách tóm gọn là Tâm sinh Tánh, Tánh 

sinh Tướng và Tướng sinh Số (chữ sinh ở đây hiểu là sự ảnh hưởng tới). 

Vì thế muốn sửa số mệnh một con người phải sửa từ cái Tâm. Tâm tốt tạo 

ra Tánh tốt, Tánh tốt làm cho người đó có Tướng tốt thể hiện ra bên ngoài, đến 

lượt do có cái Tướng tốt đó nên được xã hội người khác trọng vọng, thương 

yêu, kính nể và họ luôn có người giúp đỡ để thành công trong cuộc sống, gọi là 

Số. Tu tâm dưỡng tánh là vậy.    

4-THAM SÂN SI 
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Tâm tham – sân – si suy cho cùng có thể gọi chung là tâm tham. Tức giận 

do không đạt ý mình cũng từ tham ra. Si mê muốn chiếm hữu cũng từ tham mà 

ra. Chúng ta thường nói về tâm tham với hàm ý không tốt. Ví như nói ai đó là 

“đồ tham lam”. Kinh sách thường hay nói phải tiêu diệt tâm tham sân si vì cho 

rằng chúng là nguyên nhân mang lại khổ đau cho con người. Chúng ta thường 

được khuyên phải tự ám thị rằng mọi thứ là không có thật, là vô thường để tự 

diệt tính tham của mình bằng cách không bám chấp vào hình tướng sự vật do 

quan niệm rằng, khi không còn lòng tham cũng là giải thoát khỏi khổ đau sinh 

tử luân hồi.  

Nói vậy thì cũng khó, bởi người phàm tục chúng ta vẫn phải sống với đủ 

thứ trách nhiệm và nghĩa vụ, vẫn phải sống trong chính hình tướng của mình. 

Đâu phải muốn thoát sinh tử là được vì còn biết bao việc chúng ta phải làm.Vì 

thế chúng ta cần hiểu ý Phật theo cách khác.  

Thật ra, suy cho cùng tâm tham chẳng phải là xấu tốt gì cả. Ngay cả con 

vật sinh ra tự nhiên cũng có tâm tham. Trong trường hợp nhất định thì tâm 

tham còn là động lực để ta vươn lên, để xã hội loài người phát triển. Ta muốn 

có nhiều của cải nên phải lao động, sáng tạo cật lực để tạo ra nhiều tiền thì 

không thể nói là xấu. Chỉ trong trường hợp lòng tham lên quá mức, làm mê mờ 

ý chí con người, hoặc hại người khác để đem lại lợi ích cho mình, thì khi đó 

lòng tham mới là xấu xa. Như vậy không nên bàn luận về xấu tốt, mà bàn luận 

về cách sử dụng và điều khiển lòng tham chính mình như thế nào cho phù hợp 

với đạo đức mới là điều quan trọng nhất.  

Dùng lòng tham của ta để tạo ra sự giàu có bằng cách lao động cần cù, 

sáng tạo, mang lại công ăn việc làm cho người khác, mang đến lợi ích cho 

chính mình và xã hội, gia đình giàu có ấm no là tốt chứ. Luật nhân quả cũng 

nói gieo nhân tốt sẽ gặp quả tốt, gieo cần cù tiết kiệm sẽ gặt giàu sang, vì vậy 

nếu tham giàu có là xấu xa thì lời khuyên làm thiện của Phật dạy để làm gì.  
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Tuy nhiên lòng tham thường phát triển không giới hạn nên gọi là lòng 

tham không đáy. Khi ước muốn vượt quá khả năng làm ra của chính mình, cái 

ác bắt đầu phát sinh. Biết bao những điều đau khổ nảy sinh cũng bắt đầu từ 

lòng tham vô độ của con người: ngoại tình, cướp giật, hại người, chiến tranh, 

tranh giành tài sản… vì vậy việc diệt trừ lòng tham của chính mình trong 

trường hợp này là thật sự cần thiết và đây mới chính là cái ý mà kinh Phật 

muốn nói với chúng ta. Nhưng làm sao để làm điều đó?.  

Lý thuyết về tánh không và nhân quả giúp cho chúng ta biết tự kiềm chế 

chính mình. Đừng nên bám chấp vào những gì không thuộc về mình. Chúng ta 

cũng không tham nhận những gì mà chúng ta không tự làm ra, cho dù việc cho 

đó là vô điều kiện, thiện nguyện, trừ trường hợp được thừa kế theo quy định 

của pháp luật.  

Chúng ta  luôn có cái tâm bình đẳng khi tiếp xúc với sự vật hiện tượng để 

có sự sáng suốt, sau đó ta vận dụng hai lý thuyết trên để kiềm chế chính bản 

thân mình làm sao không để lòng tham trở thành quá mức. Đây quả là một 

cuộc đấu tranh khó khăn của chính mình, khi mà cục tiền để trước mặt mà nhất 

định không thèm lấy thì không phải dễ dàng.   

5-NHÂN QUẢ NGHIỆP BÁO VÀ DUYÊN KHỞI 

Câu chuyện này tôi không nói nhiều vì thật ra nó là một chân lý. Mà đã là 

chân lý thì cứ y thế mà làm chứ bàn luận nhiều về nó thì cũng không có ích gì. 

Chúng ta gieo nhân nào thì sẽ gặt quả ấy. Tức là những việc ta làm hôm nay sẽ 

có kết quả tương ứng vào ngày mai gọi là nhân - quả. Nếu quả nó ứng vào các 

thế hệ sau mới xuất hiện thì gọi là nghiệp báo. Rồi từng sự kiện sẽ theo nhau 

mà diệt sinh, cứ nhân cái này tạo ra quả, rồi quả này lại chính là nhân tạo quả 

khác, cứ thế tạo ra một chuỗi bất tận của sự vật hiện tượng hình thành khi đến 

thời cơ thích hợp, cái này gọi là duyên khởi. Duyên khởi là sự việc này sẽ là 
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nhân của của sự việc kia, tiếp theo việc mới sinh lại là nhân của sự việc sinh 

sau nữa...  

Hiểu điều này thì trước khi ta hành động bất cứ điều gì, ta hãy dừng lại 

một chút để chiêm nghiệm về duyên khởi và nhân quả. Việc này có lợi ích lớn 

là chính ta sẽ điều chỉnh những hành động trong cuộc sốngđể làm sao đó cuộc 

sống của ta, của tương lai con cháu ta sẽ tốt đẹp. Hãy tin rằng nhân quả này sẽ 

di truyền nhiều đời nhiều kiếp để tạo thành nghiệp báo thân cho con cháu 

chúng ta. Dân gian có câu “Tổ tông công đức thiên niên thịnh – Tử hiếu tôn 

hiền vạn đại vinh” chính là nói đến vấn đề nhân quả và nghiệp báo cho con 

cháu sau này.  

Có những thứ chúng ta thụ hưởng nhân quả ngay trong kiếp hiện tại, có 

những thứ tới nhiều đời sau con cháu mình (tức cũng chính là mình sau này) 

mới thụ hưởng. Cái nhân tốt hay xấu sẽ tạo ra quả tốt hay xấu sau này.    

Nghiệp báo thân là một khái niệm liên quan đến số phận. Số phận lại 

mang hình ảnh của thế giới tâm linh. Nó cũng liên quan đến vấn đề tâm sinh 

học.  

Nhưng số phận cũng không phải tự nhiên mà có, nó lại là nhân quả và 

duyên khởi từ nhiều kiếp mà thành. Kiếp trực tiếp nhất là từ những người cùng 

huyết thống, tức là ông bà cha mẹ từ nhiều kiếp trước di truyền lại cho chúng 

ta thông qua tâm thức tánh truyền đi trong quá trình sinh nở và tâm thức sóng 

điện từ thông qua trực cảm (giác quan thứ 6 – linh giác)  

Những thông tin xấu tốt (tức nhân xấu hay tốt) đều truyền vào thế hệ sau 

qua hai con đường này. Rồi tùy duyên khởi bởi rất nhiều yếu tố mà nó sẽ ứng 

vào mỗi người tạo thành số phận của họ. Vậy nếu ai không may mắn mà rơi 

vào nghiệp báo xấu, tạo số phận không may mắn thì có cách nào giải tỏa hay 

không?. Câu trả lời là có.  
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Người căn cơ thấp thì theo Phật cầu pháp, theo Chúa cầu kinh, tụng niệm, 

trì chú, làm nhiều việc thiện tạo ra phước đức và có lòng chí thành mong cầu 

giải thoát.  

Người có căn cơ cao thì tự giải thoát chính mình bằng thiền định, bằng 

cách tự xóa đi các dính chấp nhân quả trong tâm tánh của mình, quay về tánh 

nguyên sơ, trong sạch gọi là quy y tự tánh. Làm điều này là tạo công đức lớn 

lao vì xóa được mọi khổ ải trần lao nghiệp báo tích lũy từ nhiều kiếp trước, 

kiếp hiện tại đến kiếp sau này gọi là hồi hướng công đức. Trong Pháp bảo đàn 

kinh, lục tổ Huệ Năng có nói  “Khởi một niệm ác diệt muôn kiếp nhân lành, 

khởi một niệm thiện hằng hà sa ác hết”  hay câu nói “Quay đầu là bờ”  trong 

kinh Phật hàm ý nói nên điều này. Chỉ có tiêu diệt niệm ác từ gốc tánh mới có 

thể diệt tận căn của gốc ác, nếu không thì với cơ duyên, có thể tác hại không 

đến với ta kiếp này thì kiếp sau lại trỗi dậy, con cháu ta phải chịu.  

6-CÔNG ĐỨC VÀ PHƯỚC ĐỨC 

Hai khái niệm này khác nhau vì công đức được hiểu theo nghĩa bao trùm 

rộng lớn, còn phước đức thì thì chỉ bao hàm cá nhân.  

Chúng ta làm từ thiện tạo phước đức thì chúng ta sẽ gặp phước đức 

Còn chúng ta tạo công đức thì bản thân ta, con cháu ta các thế hệ, ông bà 

đã mất của chúng ta và nhiều người trong xã hội được hưởng lợi.  

Vấn đề là tùy cơ duyên mỗi người và khả năng của họ mà có cách hiểu và 

cách tạo đức khác khau. Tuy nhiên dù là bất cứ ai, khi ta thực hành phước đức 

hay công đức, hãy làm một cách tự nhiên xuất phát từ tâm lành, khi làm không 

khởi niệm mình đang làm để có lợi cho mình, như thế công hay phước đức của 

bạn mới đến đầy đủ. Bạn làm việc đức nhưng với ý để được cái này cái kia sau 

đó thì tự mình đã đốt hết việc làm tốt của bạn, vì đây là khởi ra mối quan hệ 

mua bán trao đổi chứ không phải phước đức, công đức gì cả.     

7-SINH TỬ LUÂN HỒI  
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Sinh và tử là khái niệm được nói đến nhiều nhất trong kinh sách Phật. 

Người ta thường gắn với khái niệm về luân hồi để chỉ ra sự khổ đau mà kiếp 

người phải chịu đựng khi được sinh ra. Thoát khỏi sinh tử luân hồi là thoát 

khỏi trạng thái khổ đau và thường gọi là sự giải thoát hay trạng thái tịch diệt.  

Nói thì dễ nhưng việc thoát khỏi trạng thái sinh tử đâu phải dễ làm được. 

Nếu chúng ta hiểu theo ý tuyệt đối là chết và không tái sinh là mới hết đau khổ 

thì chỉ có thánh nhân mới làm được chuyện này.  

Chúng ta là phàm tục thì phải hiểu việc sinh tử theo ý phàm tục, nghĩa là 

không làm (sinh) chuyện ác thì sẽ không phải (tử) về nó theo luật nhân quả và 

duyên khởi. Thật vậy, ta không sinh chuyện ăn cướp thì đâu có phải tử vì phải 

ngồi tù. Không đánh bạc thì đâu mất tiền, tức không sinh thì không có tử. Rồi 

vì việc tử này ta lại kiếm việc khác để gỡ nên ta lại tiếp một vòng sinh tử mới 

gọi là “ luân hồi”, và cứ thế mãi...  

Hãy hiểu đơn giản như vậy và y theo đây mà thực hành. Đừng bàn luận 

thêm cho rối. Đừng hiểu rằng lời khuyên không nên tạo nghiệp sinh tử là theo 

kiểu đừng làm gì cả. Chúng ta hiểu rõ rằng khuyên hãy chấm dứt việc làm sinh 

tử là nói đến làm cái việc xấu. Còn với việc tốt thì nên làm để gieo nhân lành 

gặt quả ngọt.  

8-THIỀN ĐỊNH VÀ ĐOẠN PHIỀN NÃO 

Phiền não là trạng thái đau khổ của con người trong cuộc sống. Chỉ có hết 

phiền não thì người ta mới được giải thoát, tức là đến nơi chốn hạnh phúc niết 

bàn. Vậy có cách nào triệt phá được sự phiền não ngay trong thế giới của sinh 

tử luân hồi này không. Tôi tin rằng câu trả lời là có, và đây mới là mục đích 

chính của tập sách này. Nếu không giúp mọi người trừ được phiền não, tôi sẽ 

không viết ra cuốn sách này, tôi cũng sẽ không tu hành và sẽ không từ bỏ công 

việc kinh doanh đang thuận lợi và bỏ tài sản riêng của mình ra để đi xây trường 

học, viết và in sách giảng dạy để phục vụ cho xã hội. Tôi làm việc này một 
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cách tự nhiên, và cứ để tùy duyên cho mọi thứ tự đến, giống như duyên tôi với 

thiền tông vậy.  

Các bạn bắt đầu hiểu rằng tôi viết như vậy vì tôi đã đoạn được phiền não 

cho chính mình, thật thế, nếu tôi chưa đoạn được phiền não thì chẳng bao giờ 

tôi làm những gì tôi đang làm. Như thế, người như tôi mà còn làm được thì 

chắc chắn các bạn cũng sẽ làm được. Và chúng ta bắt đầu nhé.  

Các bạn không cần phải đi đâu hay ngừng làm việc gì cả. Các bạn hãy cứ 

sống một cuộc sống bình thường như các bạn hiện đang sống. Duy có một 

điều hãy thay đổi tư duy (tâm thức) của chính mình - vì mọi thứ đều từ gốc tư 

duy mà ra. Các bạn đã hiểu mọi thứ là vô thường, cái đang có rồi cũng sẽ mất 

đi, vì thế không có gì trong cuộc đời này, từ tiền bạc, công danh địa vị… cũng 

là những thứ rất phù du, không cố chấp vào, không bám trụ bằng mọi giá làm 

gì. Cái gì đến thì tự nhiên nó sẽ đến với ta, theo nghiệp báo của ta mà xuất 

hiện. Cái nào do chúng ta tạo ra phước đức mà đến theo nhân quả thì ta giữ 

lấy. Trong mọi lúc mọi nơi  hãy tập thực hành về tánh như như, tức là trước 

mọi chuyện xảy ra, từ xấu đến tốt, kể cả việc quan trọng nhất như sống và chết, 

đừng bao giờ khởi nên suy nghĩ (khởi niệm) ngay. Hãy giữ tâm mình thanh 

tịnh. Mới đầu hơi khó, sau đó quen dần thành phản xạ. Khi đã thành phản xạ 

rồi bạn sẽ thấy mọi thứ như là chính nó đag là. Đạt được điều này bạn đã quay 

về được với chân tánh của mình. Câu chuyện tiếp sau các bạn sẽ tự biết để 

hành động thế nào cho hợp lý nhất khi mình sáng suốt. Chắc chắn như vậy và 

cuộc đời bạn sẽ thay đổi.  

Cái này chính là sự Thiền định của pháp môn Thiền tông mà Phật dạy 

chúng ta đó các bạn. Thiền  chính là giữ cho tâm luôn như như bình đẳng, tức 

là thanh tịnh mọi lúc mọi nơi. Định là luôn hướng nội tâm vào chính mình, 

không nhìn ra ngoài mọi lúc mọi nơi. Chỉ thấy lỗi mình, không thấy lỗi người 
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khác. Thiền định thật là đơn giản như vậy. Hãy quay về với chân tánh của 

mình bằng sự thanh tịnh.    

Giữ cho Tâm thanh tịnh hoàn toàn không đồng nghĩa với sự vô cảm như 

nhiều người nhầm tưởng. Nếu sống vô cảm, thì con người, hoặc là giống người 

tượng đá, hoặc là loại người ích kỷ. Còn người thanh tịnh vẫn biết tất cả mọi 

thứ, vẫn quan tâm tới mọi sự, vẫn có cảm giác lo lắng hay hài lòng… nhưng 

tuyệt nhiên không có sự phiền não, không để cho sự buồn vui làm ảnh hưởng 

đến tâm thanh tịnh của mình.    

Tuy vậy, việc thực hành thiền định ngay đối với người bình thường khá là 

khó khăn, bởi tâm ta đã quen với sự phức tạp. Do đó đầu tiên ta có thể tập trì 

định một thời gian để đuổi bỏ các tạp niệm, tư duy liên tục quấy nhiễu mình. 

Trì định là dùng ý thức để đuổi đi tạp niệm trong ta. Khi ngồi thiền bạn hãy 

đưa sự chú ý của mình để theo dõi những diễn biến tạp niệm đang tuôn trào 

trong tâm, nhớ rằng chúng ta chỉ theo dõi diễn tiến của chúng chứ không can 

dự vào, tức không đuổi đi cũng không kéo lại. Sau đó tự nhiên tâm ta trống 

rỗng tức ta bắt đầu bước vào thiền định. Sau này khi đã quen với trì định, ta 

chuyển thẳng qua thiền định sẽ dễ hơn. Có nhiều phương pháp để học thiền, 

tóm la ̣i cách nào cũng được, miễn là phù hợp với mình và có thể đưa tâm ta 

vào vô thức là được. Tuy nhiên tôi cũng nhắc lại là, việc trì định chỉ là phương 

tiện để ta làm quen được với trạng thái vô thức, còn mục đích của ta là thiền 

định. Trì định có tác dụng trong lúc thực hành còn thiền định mới tác dụng 

suốt mọi lúc mọi nơi. Nhưng trì định là phương tiện quan trọng để giúp chúng 

ta vận khí nội năng mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn trong quá trình tập luyện môn 

Khí công và Yoga.   

Có một lợi ích lớn lao của thiền định là giúp xả bỏ stress hữu hiệu và ngăn 

ngừa các loại bệnh về tâm, não, thần kinh. Với các thứ bệnh khác của cơ thể thì 

thiền định cũng rất ích lợi khi nó làm cho hệ thần kinh thực vật của chúng ta ổn 
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định, từ đó tăng cường sức đề kháng của cơ thể để chống đỡ bệnh tật. Và cuối 

cùng, nếu ta lỡ mắc chứng bệnh hiểm nghèo nào đó thì với người biết thiền 

định, cái chết đối với họ cũng nhẹ nhàng thanh thản, bởi vì họ thấu hiểu sự vô 

thường và luôn thanh tịnh trong mọi sự. 

9-THẾ GIỚI TÂM LINH 

Riêng vấn đề này có liên quan tới triết lý của các tôn giáo. Liệu có một thế 

giới tâm linh không, nó là gì và tại sao phải đưa nó vào ứng dụng trong cuộc 

sống.  

Tôi thì tin rằng có một thế giới sau khi chết. Đó là một hình thức sống đặc 

biệt tồn tại dưới dạng sóng điện từ có bước sóng dài (tần số cực thấp). Có 

nhiều chứng minh cho sự tồn tại  của dạng sống này. Việc những nhà ngoại 

cảm có thể tiếp giao với người âm, việc nhận biết bằng giác quan thứ sáu (linh 

giác), hay khi ta tách cái tâm ra khỏi tánh của mình bằng thiền định sâu thì sẽ 

thấy được điều này.  

Khi thân thể còn sống, cái tánh người là dạng thông tin sinh học sơ cấp 

tồn tại dưới dạng sóng điện từ sinh học, nó trụ vào nơi thân mà thể hiện sự tồn 

tại, gọi là tạo sự sống cho thân thể. Khi thân tướng hủy hoại, nó trở thành linh 

hồn, mang đầy đủ mọi thông tin của người sống cho tới thời điểm họ chết và 

nó vẫn không bị hủy hoại. Vì nó là sóng điện từ  nên không thể tự nhiên mà 

mất đi mà nó sẽ thoát ra khỏi cơ thể để lưu trữ ngoài không gian, hay mộ phần, 

bàn thờ, đồ vật người chết sử dụng lúc sống… một thời gian khá dài nữa trước 

khi biến mất vĩnh viễn trong không gian do tiêu mòn dần năng lượng vào lực 

hấp dẫn vũ trụ. Tôi không tin vào có một thế giới nào đó chứa đựng những linh 

hồn này.  

Nhưng không phải chúng ta cứ chết là hết. Những gì chúng ta làm hôm 

nay đều được lưu trữ lại dưới dạng các thông tin. Các thông tin này sẽ truyền 

lại thế hệ tiếp qua sinh nở và linh giác, làm ảnh hưởng đến đời sau của mình, 
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tức là con cháu chắt chít của mình, họ sẽ phải gánh chịu những thứ gọi là 

nghiệp báo thân. Bởi thế trước khi hành động bất cứ việc gì, ta hãy nghĩ đến 

hậu quả thế hệ sau này.    

10-LUẬT HỒI QUY CHU KỲ 

Nếu quan sát vũ trụ vạn vật ta thấy tồn tại quy luật hồi quy (tức quay trở 

lại) mang tính chu kỳ. Ngày xưa cách đây trên 4500 năm cổ nhân đã biểu diễn 

luật này bằng các quẻ âm dương trên mặt phẳng giấy gọi là tiên thiên  bát quái, 

sau đó khoảng 2000 năm, người ta vẽ lại trên cấu trúc không gian gọi là hậu 

thiên bát quái. Sở dĩ có tiên thiên và hậu thiên bát quái là vì người đời sau văn 

minh hơn, thấy sự quay trở lại không phải quay về vị trí y như cũ mà là có sự 

chuyển dịch, do bởi mọi thứ luôn vận động tịnh tiến. Khi đứng ngoài hẳn hệ 

mặt trời mà quan sát chu kỳ đường đi của mặt trăng quay quanh trái đất hay 

trái đất quay quanh mặt trời ta thấy đường đi quỹ đạo là xoắn lò xo chứ không 

phải là hình tròn.  

Nếu quan sát kỹ hơn, chúng ta sẽ thấy rằng đối với những thứ không khối 

lượng như ánh sáng (và gồm tất cả các dạng sóng điện từ) thì việc dao động là 

hình sin phẳng, nên các sóng có thể cộng hưởng với nhau thành tín hiệu. Đối 

với những thứ có khối lượng như sóng hấp dẫn thì dao động của nó là hình sin 

xoắn, loại dao động này khi dao động sẽ hút chặt mọi thứ với nhau hay đẩy 

nhau ra xa. Đây là cơ sở để giải thích các hiện tượng tự nhiên, từ thế giới xung 

quanh ta như tại sao có nguyên tố khác nhau như vàng, đồng, cacbon… tại sao 

có thể rắn lỏng khí... tại sao các điện tử không bao giờ dính chặt vào hạt nhân, 

tại sao có lực hạt nhân mạnh, tại sao lực hấp dẫn luôn hút, mặt trăng không bao 

giờ dính vào trái đất, lỗ đen là gì, vật chất tối là gì… kết luận chúng ta chỉ đang 

đứng yên trong vũ trụ, không có chuyện giãn nở vũ trụ đâu, cũng như ánh sáng 

thực ra không có vận tốc… tất cả những điều này có thể biểu diễn bằng toán 

học qua thuật toán ma trận các quỹ đạo tuyến tính  chứ không phải chỉ là sự 
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tưởng tượng… rồi cả đến thế giới tâm linh sinh vật như giải thích linh hồn là 

gì, có hiện tượng nhập hồn không, linh giác, tàng thức, tiềm thức…  

Trở lại vấn đề chính ở đây để chúng ta thấy rằng mọi thứ trong cuộc sống 

của con người cũng đều chịu ảnh hưởng của quy luật này. Sinh lão bệnh tử 

cũng là quy luật này. Đời người cứ 12 năm lại quay trở lại một chu kỳ, và điểm 

quay trở lại sau khác điểm ban đầu xuất phát. Trong một chu kỳ 12 năm đó lại 

xuất hiện các chu kỳ nhỏ hơn, theo từng năm hay từng tháng, từng ngày. Trong 

suốt cuộc đời một người đều dao động chìm nổi theo quy luật tự nhiên. Hiểu 

sâu sắc điều này chúng ta có thể biết phần nào quản trị cuộc đời của chính 

mình, hiểu rằng không ai khó khăn mãi và cũng chẳng ai may mắn mãi. Trong 

công việc đời sống chúng ta phải biết dự trù khả năng, phán đoán xem mình 

đang trong giai đoạn nào của cuộc sống mà tính toán hành động phù hợp, khi 

tiến phải dự trù đường lui, phải biết tiến và dừng đúng lúc. Người làm được 

như thế là người có trí tuệ và có thể ứng dụng vào tất cả các hiện tượng sự vật 

để có kết quả như ý. Sự quay trở lại sẽ đến với tất cả mọi người. Vấn đề mỗi 

người sẽ quay lại ở vị trí khác nhau. Hãy rút kinh nghiệm từ những tấm gương 

thành công và thất bại trong cuộc sống; những thất bại điển hình kiểu “Đời cha 

ăn mặn-đời con khát nước” để mà nghe theo lời khuyên của ông cha “Tổ tông 

công đức thiên niên thịnh” dành cho đời sau và câu “đức năng thắng số mệnh” 

dạy cho đời mình để mà tự răn ta sống đúng đạo. Đây cũng là một cách hiểu về 

hồi quy hay luân hồi.   

 

Bài 8: CÂN BẰNG VÀ GIẢI THOÁT 

Giải thoát là một vấn đề lớn được bàn luận hàng ngàn năm nay và nếu 

chúng ta thử nhìn nhận lại vấn đề này bằng tư duy logic ngược thì bài viết này 

sẽ là một ví dụ để chúng ta tham khảo.  
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Có một tham quan tới một cửa hàng đá quý để hỏi mua  kim cương. Biết 

gặp khách sộp, ông chủ cửa hàng đưa  vào phòng VIP và giới thiệu những thứ 

quý giá nhất. Chủ cửa hàng hỏi ông tham muốn mua quà tặng cho bồ, cho vợ 

hay cho mình? Đại tham quan nói không phải, điều đó quá tầm thường, ông ta 

bảo muốn mua cúng dường cho chùa để tạo công đức. Đếm có nhiều chùa quá, 

nên ông ta mua đại một kg hột xoàn để đi rải mỗi chùa một viên cho đỡ mệt.  

Ông đưa một viên cho sư trụ trì. Ngắm nghía viên kim cương xong sư cất 

kỹ vào túi, rồi sau đó sư  đưa ông ta tới trước điện thờ. Phật hỏi : “Ông cúng ta 

viên đá này và đến đây có việc gì vậy?”. Quan tham quỳ xuống chân Phật và 

nói: “ Đệ tử muốn được giải thoát”. Thật ra, Phật biết hết chuyện nên nói:  

“Ông cứ về trả xong nợ đi rồi hãy đến đây ta giúp cho. Bây giờ ta cũng không 

thể giúp ông được. Ở nhà công an đang đợi ông đó”.   

Lúc này ông ta mới chợt hiểu ra một sự thật. Từ buồn phiền đến lo lắng và 

thất vọng, ông ta đứng lên ra về, nhưng cũng không quên đòi sư trụ trì  lại viên 

kim cương đã cúng kia. Nhưng khổ nỗi vị sư không chịu đưa trả, thế là hai ông 

choảng nhau một trận trước điện Phật. Ngồi trên tòa sen, Phật mỉm cười ngồi 

xem hai đệ tử đang đánh nhau tơi bời.    

Đây là câu chuyện vui nhưng nó nói lên một điều căn bản mà người đời 

chúng ta hay lầm tưởng, vị tu hành thì nghĩ rằng mình sống xa lìa xã hội là giải 

thoát, còn người ngoài đời thì dùng vật chất để mong thoát các tội lỗi tự mình 

gây ra, cái mà họ nghĩ đó là sự giải thoát.   

Có lẽ chúng ta không nên phân biệt đúng hay sai về cách hiểu khác nhau 

của mỗi người vì có lẽ có nhiều mức độ hiểu khác nhau khi nói về giải thoát. 

Nhưng theo tôi biết, nếu là giải thoát rốt ráo theo tư tưởng đốn giáo của Thiền 

tông thì giải thoát là sự không trói buộc. Dù là trói buộc tư tưởng, suy nghĩ thì 

cũng không thể gọi là giải thoát rốt ráo. Viết về giải thoát mà còn bám dính 

vào ngôn từ, vào phương pháp, vào luận giải… thì không thể nào giải thoát. 
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Khi ta chưa giải thoát mà bàn về giải thoát thì giống như các anh mù bàn về 

con voi thôi.   

Vì giải thoát tức là không có sự trói  buộc. Không trói buộc cả thân lẫn 

tâm. Người thật sự giải thoát họ không nói. Và đã nói ra được thì không có giải 

thoát. Tại sao?  Đơn giản vì đã giải thoát thì còn gì để nói nữa đâu? Có phải là 

Nói là sự vận động để trình bày của Tâm. Tâm hoạt động để trình bày các Ý, 

mà Ý lại phát sinh từ các công việc, mà công việc là trói buộc, mà đã trói buộc 

thì không thể là giải thoát.  

Người giải thoát luôn là người chứng nghiệm tự thân không phải tranh 

miệng. Họ là hạng trí tuệ  siêu việt. Trí tuệ thì luôn thường hằng trong tự tánh 

nhân gian. Trí tuệ không phải là giai cấp, bằng cấp, là địa vị, là ngôn từ. Lục tổ 

Huệ năng là người siêu việt – và ngài không biết chữ. Những người có trí tuệ 

siêu việt là hạng người thượng thừa, gọi là đại tri thức. Họ có thể là nhà vua, 

thái tử, hoàng tử, kỹ sư, bác sĩ, nông dân và cùng đinh… Khi đạt tới trí tuệ siêu 

việt mà đạo phật gọi là trí bát nhã, dù là thánh - người hay ma quỷ đều ngang 

hàng nhau, tức đều thành Phật cả.   

Vì tôi chưa được giải thoát, nên tôi cũng không biết giải thoát là gì, nhưng 

tôi biết những thứ chưa giải thoát. Nói về cái chưa Giải thoát có thể là một 

cách tiếp cận về câu chuyện Giải thoát chăng?. Chúng ta hãy cùng tịnh tâm, 

sau đó chúng ta bắt đầu dùng cái tâm thanh tịnh, bình đẳng để bàn luận một 

vấn đề xưa như trái đất: GIẢI THOÁT. Và chúng ta sẽ bắt đầu từ những thứ 

chưa giải thoát:     

1. Dù bạn là tín đồ tôn giáo, là người thấm nhuần lẽ vô thường, là kẻ 

dám khước từ danh vọng, địa vị, tiền tài, sắc đẹp… nhưng vẫn chưa phải là 

giải thoát đâu? Đây mới chỉ là con đường để đi tìm đến con đường giải thoát. 

Thật vậy, người giải thoát không chỉ đơn thuần là người biết buông bỏ, mặc dù 

sự buông bỏ này đôi khi là điều cần thiết nếu trong trường hợp buộc phải làm. 
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Điều này nghĩa là sự dám buông bỏ là điều kiện có thể cần chứ không phải đủ 

để biến ta trở thành con người giải thoát. Bạn phải biết buông bỏ thông minh 

và giác ngộ trí tuệ, chứ nếu không thì giống như kẻ chán đời mà bất cần mọi 

sự. Khi bạn biết bỏ đi một cách hợp lý thì cơ hội khác sẽ đến với bạn. Khi bạn 

cho đi, thì bạn sẽ được nhận lại. Khi bạn muốn lấy tất cả, là lúc bạn sẽ bị mất 

đi.  

2. Bạn sống tự cách ly mình khỏi cuộc sống xã hội, hay đi vào sống 

tu hành trong các trung tâm như tu viện, chùa, cốc núi, thiền viện… cũng chưa 

phải là giải thoát. Bạn đang tránh né những rắc rối của xã hội đời thường, để tự 

trói thân tâm mình vào các giáo lý nào đó, tư tưởng của ai đó, sống theo 

phương pháp gì đó. Đó là lý do mà ngũ tổ hòa thượng Hoằng Nhẫn  mắng các 

đệ tử tu chung trong chùa của mình rằng “Các ông suốt ngày chỉ tu để cầu 

phước điền mà không ai chịu tu để cầu giải thoát” (Bảo đàn kinh). Thật sự với 

người giải thoát thì ở đâu cũng không quan trọng, và cũng không cần giáo lý 

cao siêu gì cả. Tuy nhiên không thể phủ nhận rằng với đa số chúng ta nếu được 

ở trong một khung cảnh thích hợp thì cũng dễ tu chứng hơn. Nhưng dù gì cuối 

cùng cũng phải là do nỗ lực tinh tấn của mỗi chúng ta chứ không nên chỉ dựa 

hoàn cảnh.  

3. Có phải cái chết của thân thể là giải thoát?. Không có. Người giải 

thoát không quan tâm tới sự sống và chết, không để tâm đến thiên đàng hay địa 

ngục. Họ có thể ra vào cái chết an nhiên tự tại. Và giải thoát phải ngay lúc còn 

đang sống mới có ý nghĩa, khi thành đất đá cỏ cây thì còn cầu giải thoát làm 

gì? Ngày nay áp lực cuộc sống khiến một số người tự tử, họ coi cái chết như là 

một sự giải thoát thế gian. Vấn nạn xã hội này nếu không giải quyết căn cơ gốc 

rễ thì thật là mối nguy của xã hội, phải chăng nó thể hiện một sự xuống cấp và 

bế tắc của cuộc sống hiện đại, là một vấn đề nghiêm trọng của nền giáo dục. 

Có lẽ các chính phủ cần chú ý quan tâm xem xét vấn đề tâm lý và đạo đức này 
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nhiều hơn nếu muốn duy trì một đất nước mạnh khỏe. Ngay từ khi mọi người 

còn đang tỉnh táo và mạnh khỏe, nhất là lúc còn nhỏ,  cần phải giáo dục ý thức 

yêu quý bản thân, biết cách phân bổ công việc sao cho phù hợp với thể trạng 

của chính mình, học biết cách chịu đựng. Chúng ta nên tuyên truyền môn thiền 

như là một môn phụ khóa và khuyến khích mọi người quan tâm. Thật sự để rèn 

luyện sức khỏe tâm thần thì thiền định là vô cùng lợi ích bên cạnh các môn về 

khoa học tâm lý.  

4. Tuyệt sinh tức là giải thoát sao? Bạn ép mình không cho ra đời một 

thế hệ sau, rồi bảo đó là để ngừng sinh tử luân hồi, để đừng thọ khổ của kiếp 

người nữa thì cũng không phải là một ý hay ho gì hết. Người giải thoát họ vẫn 

sống bình thường được thôi. Chúng ta không nên làm sai các quy luật tự nhiên, 

ngoại trừ việc không có con cái là bệnh lý hay vì do chính bạn muốn thế. 

5. Bạn tạo tội xong rồi nghĩ rằng mình phải làm từ thiện, cúng dường, 

bỏ tiền ra xin phật, xin chúa, xin thần linh… để mong rằng họ giúp mình tai 

qua nạn khỏi và quan niệm là mua được sự giải thoát. Bạn nghĩ chốn linh 

thiêng mà lại cũng cần ăn hối lộ như người đời chúng ta chăng? Bạn đang lãng 

phí tiền của mình để nuôi các ông thầy của bạn thôi chứ chẳng phải giải thoát 

đâu, mà có khi ngược lại, vì vô tình hay cố tình bạn đang góp phần gieo thêm 

tội lỗi cho xã hội đó. Xã hội ngày nay phức tạp, lắm người nhiều ma, thật giả 

lẫn lộn. Nếu ta không cẩn thận dễ bị những cú lừa, mình bị lừa nhưng vẫn 

tưởng mình thông minh lắm. Kẻ lừa đảo ngày nay rất thông minh và khoa học, 

họ đưa chúng ta vào ý đồ của họ một cách khéo léo và khôn ngoan. Hãy cảnh 

giác kẻo mua thêm cái tức thì càng xa sự giải thoát.  

6. Rồi thì để tạo cầu phước đức hay công đức gì đó, bạn suốt ngày trì 

chú, tụng kinh niệm phật, bạn thuộc lòng các bài kệ câu kinh, đi đâu bạn cũng 

đem nó ra giảng giải cho người khác nghe… gọi là thí pháp, bạn muốn mọi 

người tán thán tinh thần đạo học của mình, là một người mộ đạo và hiểu biết, 
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nhưng thật ra đây đâu phải là phương pháp tìm giải thoát. Ngày xưa lục tổ Huệ 

năng cũng mắng ông sư Pháp Đạt vì chuyện ông ấy thuộc lòng kinh văn  mà 

chẳng đạt pháp gì cả (pháp bảo đàn kinh). Ngược lại lý do mà Huệ năng, một 

chàng trai không biết chữ, được truyền ngôi Lục Tổ chứ không phải là nhà sư  

thượng tọa Thần Tú, đang là thầy giảng pháp nổi tiếng được truyền, chỉ vì Huệ 

năng mới nghe kinh Kim cang là hiểu được ngay ý Phật muốn nói gì. Vì thế, 

tụng kinh, trì chú, và  đi lễ siêng năng là chúng ta chỉ là tìm kiếm một sự an 

tâm trong một niềm tin nhất định. Đây cũng là việc thoát sự trói buộc này để 

tìm sự trói buộc khác mà thôi.  

Cũng có một phương pháp dùng tụng niệm để tìm vào sự giải thoát, đó là 

khi ta niệm tới vô niệm. Nhưng cơ bản các bạn phải hiểu về việc làm này, tụng 

niệm đó nhưng phải buông xả tâm chứ nếu các bạn cứ chú ý bám mãi vào ý lời 

thì lại gặp rắc rối. Đây là pháp tu của mật tông hay tịnh độ. Điều này dựa trên 

một cơ sở tâm lý học là một kiểu tự ám thị: bạn cứ lặp đi lặp lại một câu nói 

hay suy nghĩ liên tục tới một cái gì đó một cách triệt để thì tự nhiên tâm bạn 

hòa nhập với cái đó hồi nào không hay để rồi bất chợt một trạng thái trống 

không tràn tới. Như vậy trong đạo thì việc tụng niệm trì chú là một phương 

pháp để dẫn người ta vào trạng thái đại định chứ không phải cứ tụng niệm là tự 

thành người giải thoát. Còn ích lợi của kinh sách về mặt giáo dục đạo đức thì 

lại là một vấn đề khác không liên quan đến việc giải thoát nói ở đây.     

7. Bặt tâm không suy nghĩ gì cũng không phải là giải thoát, vì khi còn 

dụng tâm để ngừng mọi suy nghĩ là đã trói buộc rồi. Đó là trì tâm, là trói buộc. 

Mới vào tập thiền, có lẽ đa số chúng ta phải qua con đường trì định này. Tôi 

nuôi một con chó nhỏ, mới về nhốt nó vào chuồng, mới đầu nó quậy gào dữ 

lắm. Nhưng chỉ một thời gian sau nó quen với chuồng nhốt, thế là chỉ cần  tôi 

mở cửa chuồng là nó tự đi vào. Cái tâm của ta cũng vậy. Đôi khi ban đầu 

chúng ta buộc phải nhốt nó lại, dù khó khăn lắm mới bắt nó yên lặng được. 
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Nhưng một khi đã quen rồi thì bạn chỉ cần nhiếp tâm là đã rơi vào yên lặng 

ngay.  

8. Học luận kinh sách, đọc, học tập kinh nghiệm của người đi trước, 

dù là của bất cứ ai cũng không phải là sự giải thoát, người giải thoát chỉ đi theo 

con đường riêng của họ chứ không thể là phải thuần nghe theo lời dạy của 

thánh nhân mà thiếu chánh kiến riêng mình. Khi chưa hiểu, ta có thể theo 

hướng dẫn của kinh sách, kinh nghiệm của người khác chỉ bảo, nhưng tuyệt 

đối phải tự biến những tri thức đó thành của mình chứ không phải mù quáng 

tin theo vô điều kiện. Khi kiến thức nhân loại trở thành chính kiến thức của 

mình, chúng ta phản ứng mau lẹ với mọi sự như là phản xạ, khi bạn làm mà 

không cần suy nghĩ là bạn đã làm chủ được chính mình. Bạn cần tỉnh giác khi 

đọc sách kinh, dù là kinh thánh hay kinh phật... nếu không bạn sẽ thấy khó 

hiểu hay dễ hiểu sai ý kinh sách, thậm chí mê lầm. Thường thì kết cấu của sách 

kinh là kiểu văn đối đáp, có sự xen lẫn thật và giả, huyền bí và đời thường. Bạn 

phải biết xem câu chuyện nào là thật câu chuyện nào là hư cấu. Tóm lại bạn 

phải hiểu ý kinh mà quên lời, quên văn tự đi. Đây là một việc rất quan trọng từ 

hàng ngàn năm trước đến giờ, đến nỗi lục tổ Huệ Năng cách nay khoảng gần 

1.400 năm đã phải soạn ra cuốn Kinh pháp bảo đàn để chỉ cho người ta cách 

đọc kinh sách, đọc thì phải hiểu ý sách và biết lựa chọn vấn đề, chương mục 

thích hợp mà xem theo trình độ đạo học của mình. Trước khi đọc kinh sách, dù 

của bất cứ tôn giáo nào thì bạn cũng nên tìm đọc cuốn sách này. Đây là cuốn 

sách hầu như không nói nhiều về giáo lý đạo Phật nên phù hợp với tinh thần 

mọi tôn giáo. Sách chỉ đề cao tinh thần bình đẳng, phương pháp giữ tâm thanh 

tịnh, trí tuệ bình đẳng... để mỗi chúng ta tự tỉnh giác trong mọi nhận định và 

công bằng trong tư tưởng. Vâng, chỉ có sự cân bằng mới đem lại cái nhìn 

tương mới, mới thật sự bền vững như người xưa đã nhận định.     
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9. Tình trạng xã hội, tức là dù  nghèo hay giàu, có địa vị cao hay thấp, 

thì cũng chẳng liên quan gì đến việc giải thoát cả. Người giàu vẫn có thể giải 

thoát như ông Duy Ma Cật, người nghèo cũng có thể giải thoát như Lục tổ Huệ 

Năng. Vì thế bạn là ai, là cái gì trong xã hội này cũng không thành vấn đề, chỉ 

cần bạn biết giác ngộ là bạn cũng là người giải thoát. Tuy nhiên cũng phải thừa 

nhận nếu ta được học hành tử tế, nghĩa là ta có chút ít kiến thức thì sẽ dễ lĩnh 

hội các pháp môn hơn. Người biết chữ có điều kiện để học hỏi sách vở và có 

nhiều kỹ năng tiếp cận tri thức loài người hơn là người không biết chữ, kiến 

thức nhiều hơn nên cơ hội trong xã hội cũng cao hơn. Đó là lý do xưa nay, tỷ lệ 

người giác ngộ cao thường thuộc về giới trung, thượng lưu là vậy. Còn trường 

hợp của lục tổ Huệ năng và chúa Giêsu là rất đặc biệt, hiếm có. Hai con người 

này có tố chất thiên phú phi thường, đó là sự tự giác ngộ (có trí vô sư).  

10. Tâm mong cầu, kể cả mong cầu sự giải thoát đi nữa cũng không 

thể tìm đến được con đường giải thoát. Sự mong tìm thì tức còn bám vào hình 

tướng, tức trụ vào các pháp. Một khi còn trụ vào các pháp, cho dù là chính 

pháp hay tà pháp đều trói buộc. Kinh Kim Cang dạy muốn giải thoát phải vô 

trụ vào mọi pháp. Tức là Người giải thoát không có tâm mong cầu. Không 

mong cầu sẽ không có sự buồn vui, sướng khổ bám vào tâm mình, đó tức là sự 

giải thoát. Không mong tìm mà biết mọi sự đến, mọi sự đi. Không nhận lấy gì, 

cũng không bỏ mất cái gì. Cái đến, thản nhiên đón nhận. Cái đi, thanh thản cho 

đi. An nhiên tự tại, đó là kẻ trí nhân, là người giải thoát, là người giàu có nhất.  

11. Tìm kiếm sự ban phát vật chất, sự an vui, sự hài lòng… từ bên 

ngoài, cho dù đó là cầu xin người hay chúa, hay phật, thần linh… càng không 

thể nào có được giải thoát. Đó là ràng buộc. Không ai có thể cho bạn sự giải 

thoát ngoại trừ chính bạn. Người giải thoát chỉ xin chính ở mình, không cầu 

nơi khác. Chỉ có sự sợ hãi mới làm người ta cầu xin nơi khác. Và khi tâm bạn 

còn sợ hãi thì giải thoát làm sao được. Mỗi sáng thức dậy bạn không có gì lo 
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lắng. Mỗi tối đi ngủ bạn không mộng mị. Muốn được như thế bạn phải làm chủ 

được chính mình. Một khi bạn còn đang sống trong toan tính, trong lo sợ, nào 

là sợ mất việc, sợ bệnh, sợ chết, lo trả nợ ngân hàng, lo buôn bán ế ẩm... có lẽ 

bạn sẽ không thể nào sống yên ổn, nói chi đến việc giải thoát. Người giải thoát 

họ vẫn phải làm mọi sự như bạn, họ vẫn sống y như chúng ta, nhưng họ khác 

ta ở chỗ, trong mọi việc làm, họ đều giữ được cái tâm của họ thanh tịnh, bình 

bình do họ không quá chú trọng vào việc được mất hơn thua. Và khi họ không 

quá chú tâm vào thành công hay thất bại thì chính họ là người luôn chiến 

thắng, bất kể họ làm ra nhiều hay ít tiền. Chiến thắng chính mình là điều khó 

nhất đó. 

12. Là người không biết sợ sống - chết hay không sợ bất cứ cái gì. Nếu 

bạn nghĩ mình là anh hùng, là người dũng cảm… đó chưa phải là giải thoát. 

Cái này có thể do hoc - môn sinh lý điều khiển, do tính khí hay sự giáo dục về 

tâm lý... Có nhiều người, do bế tắc trong cuộc sống xã hội, ví dụ quá nghèo 

đói, bị bức xúc... mà họ trở nên liều lĩnh. Những người này gặp được một ai đó 

kích động tinh thần, thế là họ dễ ngả về và tuyệt đối làm  theo mà nghĩ rằng 

mình sống có lý tưởng. Cũng chính những người này, khi gặp được cuộc sống 

khá hơn lập tức họ thay đổi liền.Vậy tư tưởng này làm sao gọi là giải thoát. 

Người giải thoát thì trong mọi hoàn cảnh đều nhất nhất như một chứ.   

13. Trì định lâu ngày, thành tựu được một số thần thông kinh nghiệm 

nào đó, thấy mình khác người thường rồi tự cho mình là người giải thoát cũng 

chưa phải. Trì tâm đạt vài pháp thần thông đó cũng là bình thường, vì bạn kích 

ứng được những khả năng sẵn có trong tiềm thức con người. Loài vật cũng có 

những khả năng thần thông đó. Ngày xưa khi xã hội còn sơ khai, con người 

nhờ những khả năng đó mà tồn tại. Xã hội tiến bộ dần người ta có vô số cách 

bảo vệ mình, thế là các tiềm năng trong ta dần ngủ quên đi trong tiềm thức. 



 

120 

 

Bây giờ nhờ định tâm mà ta khai mở được cái có sẵn chứ đâu có gì lạ. Bám 

vào những năng lực này là ta càng lún sâu vào sự phụ thuộc.    

14. Giải thoát cũng không liên quan đến có tôn giáo hay không tôn 

giáo. Không thể nói rằng đến với tôn giáo để được giải thoát nếu không muốn 

nói với một số tôn giáo là ngược lại, vì tôn giáo hay tìm cách lôi kéo đệ tử. 

Theo quan điểm riêng của tôi thì người giải thoát thật ra đều là người theo đạo 

của thượng đế, đạo của trời đất. Đạo của Thượng đế bao gồm tất cả tôn giáo, 

không phân biệt, không từ bỏ ai, ai cũng nên giữ lấy niềm tin của mình và tất 

cả đều có thể đến được con đường giải thoát mà không có trở ngại. Có phải 

đạo là tư tưởng do con người nghĩ ra để phục vụ con người không? Mà con 

người chính là thượng đế nên hiển nhiên dù ai đó nghĩ ra bất cứ trường phái 

nào thì những thứ được nghĩ ra ấy cũng là do bàn tay thượng đế khiến tạo dựng 

cả. Mà thượng đế là tất cả, là vô vi, cũng chính  là giải thoát. Chúng ta chính là 

thượng đế nên đang có sẵn giải thoát trong chính mình thì cớ chi cứ đi tìm 

loanh quanh sự giải thoát từ bên ngoài phải không các bạn?!  

Vấn đề về niềm tin và tôn giáo là những thứ nhạy cảm. Người giải thoát 

phải là người trung dung, không bên này cũng không bên kia, họ tôn trọng tất 

cả. Nếu giữ được một cái tâm nhìn thanh tịnh và bình đẳng, thì ta sẽ thấy rõ 

ràng rằng hầu hết mọi tôn giáo hay mọi chủ nghĩa đều có mục tiêu giáo lý cơ 

bản giống nhau. Sẽ có một số quan điểm khác về giáo học nhưng chủ yếu là do 

về ngôn từ và văn hóa, cũng như các khái niệm khác nhau về các sự vật hiện 

tượng, mà điều này thì không mấy quan trọng nếu chúng ta cùng thống nhất lại 

trên quan điểm hợp nhất. Các tôn giáo, các niềm tin khác nhau ấy vẫn song 

hành tồn tại lâu nay thì chắc cũng phải hợp lý nhân quả. Mà tất cả những gì đã 

hợp logic thì đều là từ thượng đế tạo dựng mà thành.  

Vậy tại sao chúng ta không thể mơ có ngày sẽ hợp nhất được các đạo, gọi 

là đạo của Thượng đế hay gọi là gì cũng được. Trước tiên chúng ta hãy thôi bài 
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bác công kích người khác, tôn giáo khác, đất nước khác, tư tưởng khác. Tại sao 

ta tự cho mình cái quyền áp đặt quan điểm riêng của mình, tôn giáo của mình, 

nền văn hóa mình vào người khác? Ta có thích người khác áp đặt mình như 

vậy không? Vì thế tôn trọng người khác chính là tôn trọng sự giải thoát của họ 

và khi ta tôn trọng sự giải thoát của người khác tức là đang mang lại sự giải 

thoát cho chính mình. Bằng không thì xung đột, chiến tranh và bạo tàn áp bức 

vẫn là bài toán khó giải của nhân loại. Chỉ khi nào tâm người có tự do, loài 

người có bình đẳng thì thế giới mới được hợp nhất và nhân loại mới hòa bình. 

Đó chính là sự giải thoát của nhân loại.  

Nhưng trước khi mơ chờ một thế giới giải thoát thì ta phải tự giải thoát 

chính mình bằng cách mỗi chúng ta hãy tự tỉnh giác để tự tìm cho mình một 

suy nghĩ tự chủ, chớ để cho người khác dẫn dắt tâm của chính mình - vì chính 

ta là thượng đế mà.  

15. Kẻ hay ba hoa về giải thoát chính là người chưa giải thoát. Bạn hãy 

lưu ý những người này và với… cả chính mình. Và tôi cũng phải nhìn lại chính 

tôi: tôi là người chưa giải thoát rốt ráo.  

Như vậy ngược lại các thứ trên sẽ là sự giải thoát hay không? Vẫn chưa 

đâu bạn. Nhận thức như trên là một chuyện, để đạt được bạn còn phải đích 

thân tham gia vào con đường để tìm kiếm sự trải nghiệm, để bạn sẽ nhận ra là 

Giải thoát là cái gì vượt ra khỏi mọi nhận thức thông thường. Chỉ có người thật 

sự giải thoát sẽ cảm nhận được bằng tâm mình.  Một cảm giác không phải do 

tự kỷ ám thị hay tưởng tượng mà là rất thật. Hãy tin vào điều đó, vì cảm giác 

này từng làm nhiều người giác ngộ sẵn sàng từ bỏ tất cả, từ địa vị xã hội, tài 

sản và cả mạng sống… Bạn nghĩ chắc đó là một lũ điên chăng?. Không. Họ là 

nhà vua, thái tử, giáo sư, là tu sĩ, cư sĩ và những người bình thường như chúng 

ta đó bạn.  

Tại sao giải thoát chính mình mới thật sự là giải thoát tuyệt đối?  
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Bởi vì bạn phải biết mình là ai? Bạn do cha mẹ sinh ra, cha mẹ do tổ tiên 

sinh ra, tổ tiên lại do thượng đế sinh ra. Tất cả chúng ta và vạn vật trong vũ trụ 

này đều do tạo hóa, cái mà người ta gọi là thượng đế, là chúa trời, ông trời, là 

tứ đại đất nước gió lửa, là phật, hay gọi là… gì cũng được tạo thành. Vì thế 

mỗi chúng ta ai cũng chính là thượng đế - những thượng đế con mang đủ mọi 

chi tiết của vũ trụ trong mình. Như thế tin vào thượng đế tức là tin vào chính 

mình chứ còn ai nữa. Và thật sự cái gọi là niềm tin ấy cũng không có. Đó là cái 

tự nhiên tồn tại, cái thường hằng trong mỗi chúng ta tự có nên chẳng cần có tin 

hay không tin. Chỉ cần tâm thanh tịnh đương nhiên ta thấy điều đó. Hiểu được 

điều này chính là giải thoát.  

Tin vào chính mình là tin cái gì? Thượng đế vô vi đã trao phó cho bạn làm 

một thượng đế  hữu hình để đại diện cho Ngài trong cuộc đời này, vì thế bạn 

phải yêu quý chính bạn. Khi bạn yêu quý nó, bạn sẽ hiểu được chính mình, tin 

và chấp nhận vào nhân quả, vào cơ duyên và nghiệp báo đến với mình. Hiểu 

chính mình bạn sẽ tự biết mình hay dở chỗ nào, khả năng mình đến đâu, làm 

gì, học gì, phải thay đổi gì, biết chấp nhận gì… trong cuộc sống để cuộc đời có 

ý nghĩa và hạnh phúc. Nếu tin vào chính mình kiểu tự cho rằng mình luôn là số 

một, là đúng tuyệt đối, không ai bằng mình… thì chắc chắn bạn cũng sẽ được 

giải thoát xuống… địa ngục.        

Tin vào chính mình tức bạn là ông chủ của đời bạn. Khi là ông chủ bạn 

mới có thể điều khiển cái Tâm của bạn. Bạn sẽ chỉ cho cái tâm bạn thấy rằng, 

những thứ cảm xúc như vui buồn, hạnh phúc hay đau khổ… đều là những thứ 

ngoại lai vô thường mà cuộc đời mang đến với mình và ta cần phải biết tự trừ 

bỏ nó. Nếu bạn không để những cảm giác ngoại lai này chi phối tâm mình thì 

tức là bạn đã có thể tự giải thoát cho mình khỏi mọi khổ đau trong cuộc đời 

này rồi. Đó chính là sự giải thoát tuyệt đối.  
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Còn ngược lại, bạn cứ đi cầu tìm sự giải thoát từ những ai khác ngoài bạn, 

những lý luận nào khác ngoài chính kiến của bạn sẽ trói buộc bạn vào họ. Họ 

dùng những mỹ từ để cho bạn tin rằng, nếu theo họ, họ sẽ ban cho bạn sự giải 

thoát, cho bạn cái này cái kia… Bạn tin được sao?! Có thể họ sẽ cho bạn được 

vật chất, được tâm trạng thỏa mãn, được cái làm bạn hài lòng, nhưng tuyệt 

nhiên những thứ đó không bao giờ là trạng thái giải thoát, bởi vì đơn giản là vì 

bạn đang không tin vào chính mình là thượng đế nên bạn đang cần một thượng 

đế khác trợ giúp. Vậy là lại phát sinh một thượng đế của thượng đế à?!. Khi 

còn tin như thế tốt nhất bạn cứ ngồi trong thế giới của bạn. Và đừng bàn đến 

giải thoát nữa làm gì. Hơn nữa thế giới của người giải thoát, đối với những 

người chưa giải thoát có lẽ cũng chẳng có gì là hay cả, nên bạn đừng bận tâm 

làm gì. 

Vâng, tin vào chính mình, hiểu chính mình mới là sự giải thoát tuyệt đối. 

Khi bạn có một chánh kiến của riêng mình bạn sẽ nhìn mọi thứ với con mắt 

khác. Bằng sự tỉnh giác, bạn sẽ rọi vào tôn giáo của bạn để nhìn ra được trong 

giáo lý đâu là câu chuyện thật, đâu là chuyện cách điệu và để hiểu mục đích 

thật sự của giáo lý. Bạn cũng dùng sự tỉnh giác đó để quyết định cuộc đời bạn 

và tự nhiên tất cả các con đường giải thoát, cùng  với mọị phương pháp tu giải 

thoát (như quán tịnh, quán vô ngã, tụng niệm…) sẽ nằm sẵn trong tay để ta tự 

chọn mà không cần phải dụng công tu kiếm tìm. Khi bạn tự tin để tự  vượt qua 

mọi trở ngại trong cuộc sống mình, không bị cuộc đời chi phối thì khi ấy bạn 

chính là người giải thoát chứ còn gì nữa.    

Vì vậy, hãy đi theo con đường riêng của mỗi người. Hãy giữ một tâm thân 

thanh tịnh cân bằng bạn sẽ thấy được con đường của mình. Một khi bạn thật sự 

giải thoát, trí tuệ của bạn sẽ vô cùng sáng rỡ, bạn sẽ hiểu mọi thứ trên thế gian 

này và biết được mọi thứ mà không cần dụng công gì cả. Đừng tin vào những 

gì tôi hay bất cứ ai nói, hãy tự chứng nghiệm để tin vào chính mình, tin vào 
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chính mình chính là giải thoát đó. Khi bạn làm được điều này rồi, tất cả mọi 

con đường giải thoát đều nằm trong lòng tay của bạn. Đó chính là cân bằng 

trong chứng nghiệm sự giải thoát.  

Vào giờ phút cuối, Đức Phật đã nhắn nhủ với đệ tử của mình rằng: 

Này! Các người phải tự thắp đuốc lên mà đi! Các người hãy lấy pháp 

của ta làm đuốc! Hãy theo pháp của ta mà tự giải thoát! Đừng tìm sự giải 

thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác, ngoài 

các người!” (trích Kinh).   

Thưa các bạn, những thứ trên không phải do tôi tự nói. Đó là giáo lý thiền 

tông. Tôi lĩnh hội từ lời dặn dò của Phật và khai ngộ từ Pháp bảo đàn kinh của 

ngài Huệ Năng. Sau một thời gian thiền định, tôi thanh tịnh ngồi viết lại những 

gì từ giáo lý để chia sẻ với các bạn. 

 

Bài 9 - CÂN BẰNG VÀ KINH TẾ  

Tôi là nhà thiền học. Tôi viết bài này vì tôi muốn cho những người quan 

tâm biết cách nhìn của nhà thiền học về các vấn đề kinh tế, xã hội. Do không 

phải là một nhà kinh tế nổi tiếng nên có thể những gì tôi viết chẳng ai quan 

tâm, nhưng hy vọng sẽ giúp ích cho một số bạn trẻ bắt đầu lập nghiệp.   

Ứng dụng quy tắc cân bằng trong công việc, những gì tôi viết ra là những 

việc thực mà tôi đã mục kích trong chính công việc của mình, gần gũi, hiện 

thực chứ không giáo điều, lý thuyết. Do đó có lẽ nội dung của cuốn sách sẽ cần 

thiết cho các bạn trẻ, những người mới bước vào đời chứ không phải các nhà 

kinh doanh vì tôi  không dám “múa rìu qua mắt thợ”.      

Tôi nghĩ rằng những lý luận về kinh tế trong phần Tâm pháp ứng dụng 

này rất cần cho các bạn, những nhà kinh tế tương lai. Nếu bạn biết ứng dụng có 

thể thành công sẽ mỉm cười với bạn, giống như đã mỉm cười với tôi vậy.  
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Nguyên lý cân bằng bao trùm mọi lý thuyết kinh tế vĩ mô. Các bạn có thể 

dễ dàng thấy trong nguyên lý kế toán, bảng cân đối kế toán, bảng cân đối tài 

khoản, lý thuyết giá cả phải xoay xung quanh giá trị, điểm hòa vốn, quy luật 

cung cầu, tính giá thành, hạch toán sổ quỹ thu và chi, định khoản tài khoản kế 

toán, lập kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh từ công ty gia đình đến cấp 

nhà nước… trong các chương trình đại học và trung học chuyên nghiệp.    

Còn với trường hợp cụ thể thì có lẽ tôi sẽ kể cho các bạn câu chuyện đi 

tìm sự cân bằng của tôi trong cuộc sống thực tại:  

-BƯỚC VÀO THƯƠNG TRƯỜNG 

Sinh ra trong một gia đình công chức nhưng tôi không thích nghề này.   

Từ bé tôi đã là kẻ tò mò thích nghịch ngợm và yêu sáng chế. Nhiều năm 

sau, khi lớn lên khao khát ấy vẫn cháy bỏng. Tôi bỏ nghề kế toán đã theo học ở 

đại học và lao vào làm việc mình yêu thích: nghiên cứu khoa học và thiền định. 

Tôi không được đào tạo trong các trường khoa học nên chẳng được ai 

hướng dẫn sẽ phải làm từ đâu và bằng cách nào. Ấy vậy mà tôi có khá nhiều 

công trình nghiên cứu khoa học nghiệp dư.   

Sau khi có một số phát minh sáng kiến, tôi đi cho các nhà sản xuất, vận 

động cũng nhiều nhưng chắng ai chịu áp dụng, ai cũng cười và an ủi cậu bé 

ngoài 20 tuổi.  

Để áp dụng được các “thành quả trí tuệ” bé nhỏ của mình, không còn cách 

nào khác, tôi quyết định tự mình kinh doanh. Nhưng tôi không có tiền, tôi lại 

sinh ra trong gia đình công chức, chẳng có ai biết kinh doanh cả, chẳng ai dạy 

tôi kinh doanh cả. Tôi phải tự thân vận động.   

Và tôi bắt đầu xin làm tiếp thị. Việc kinh doanh của tôi bắt đầu từ đó.    

Ngày đầu tiên làm tiếp thị, tôi được giao làm tổ trưởng một tổ tiếp thị chỉ 

vì tôi có bằng đại học chính quy. Trên quyền tôi là những trung cấp, trung học. 

Dưới quyền tôi là những nhân viên tiếp thị dù chưa tốt nghiệp phổ thông 
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nhưng có kinh nghiệm vì đã bán hàng trước tôi. Nói vậy để biết tôi khó xử như 

thế nào. Cấp trên soi mói: để xem thằng trí thức này bán hàng thế nào. Cấp 

dưới hỏi thẳng: “anh có biết bán hàng không”. Tôi chỉ cười và im lặng.  

Ngày bán hàng đầu tiên, mỗi người được giao một thùng đồ hộp pate Hạ 

long đi bán. Sáng 50 thùng đi thì chiều 48 thùng trả về. Hai thùng bán được, thì 

một thùng là của tôi, thùng còn lại của 49 người cộng lại. Cả cơ quan trố mắt 

khâm phục.  

9 ngày tiếp cũng chỉ có tôi bán nhiều nhất toàn công ty. Tôi được vinh 

danh.  

Ban đêm về tôi không ngủ được, dưới gầm giường của tôi thấy pate cứ 

nhiều dần. Để tiêu thụ số pate này tôi đã phải vay tiền gia đình trả cho cơ quan. 

Lo quá. 

Để học kinh doanh, trong 10 ngày đầu tiên ấy, đêm nào tôi cũng luyện 

sách bói, bói tướng và chỉ tay.  

Đến ngày thứ 11, tôi bắt đầu đi coi bói.  

Vào chợ, tôi phán ngay chị bán hàng địa các đều đặn thế này chắc chắn 

được ăn vào hậu vận. Chị kia đôi mắt xuất thần chắc chắn có tâm hồn thanh 

thoát, thông minh. Chị nọ có ấn đường, gián đài, đình úy, nhân trung, chuẩn 

đầu… nói chung rất là OK. Thế là chẳng cần chào hàng tôi đã bán được nửa số 

hàng dưới gầm giường ngày hôm ấy.  

Nửa còn lại, ngày hôm sau tôi qua mặt công ty, tự phát hành trúng thưởng 

bằng sổ xố kiến thiết mua từ tiền hoa hồng mình được hưởng (vì công ty không 

có chương trình khuyến mãi) nên cũng bán hết sau đó.   

Tôi đã có thành công đầu tiên. Và còn nhiều câu chuyện kinh doanh khác 

sau này nữa bạn sẽ được nghe. Tôi đã bước vào thương trường như thế đấy.  

CHỌN NGHỀ  
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Tốt nghiệp đại học, tôi biết mình phải chọn một nghề cho mình. Thú thật 

cái nghề kế toán tôi chẳng thể đam mê nổi. Ngày nào cũng giáp mặt với những 

con số. Tôi thích làm nghề gì cần tính sáng tạo cao hơn.  

Tôi thích khoa học, nhưng lại rớt đại học ngành kỹ thuật. Số phận đẩy đưa 

vào học ngành kinh tế. Nhưng vì đam mê nên lúc nào tôi cũng tìm hiểu và tự 

học về kỹ thuật, đặc biệt là ngành hóa - môn mà tôi giỏi và đam mê nhất. Tôi 

mê tìm hiểu sự hấp dẫn của việc biến đổi khôn lường của chất A cộng với chất 

B thành chất C; mê vì không hiểu tại sao khi ăn một số món thì nước chấm 

phải “ hợp gu” như thịt chó chấm với mắm tôm, thịt vịt với mắm gừng, thịt dê 

chấm với tương chao… 

Cũng như các bạn bây giờ, khi ấy tôi đang ở đầu con đường nghề nghiệp 

quyết định tương lai mình. Dù thích làm thực phẩm nhưng tôi cũng hoang 

mang lắm vì không biết làm món gì, làm ra sao, bán ở đâu, tiền đâu mà làm… 

Để tăng thêm quyết tâm, tôi thử nghiên cứu nghề thuốc đông nam chữa bệnh 

nhưng tôi lại không nhớ nổi tên hàng trăm đường kinh - huyệt với bao tên 

thuốc khó nhớ như ý dĩ, vị tử, đảng sâm, trần bì… Tôi cũng thử bước vào một 

ngành cần tính sáng tạo cao là ngành may thời trang và  tôi đã bỏ ra một chỉ 

vàng để đi học may, để rồi sau 1 tuần ngồi gỡ chỉ, tôi đành phải nghỉ vì biết 

mình không đủ kiên nhẫn trong ngành này. Cuối cùng tôi quyết rằng phải theo 

cái mình có sở trường thôi. Nhưng bắt đầu như thế nào tôi không biết.   

Tôi dự định phải đi làm trước để tích lũy kinh nghiệm sống.  

May mắn lúc ấy ngành thuế tuyển nhân sự, tôi làm đơn và trở thành nhân 

viên ngành thuế. Trong ngành này tôi được học nhiều về luật và đặc biệt là tìm 

hiểu về các ngành nghề và cách quản lý các doanh nghiệp - những thứ đã giúp 

tôi sau này.  

Sau 3 năm làm nhà nước tôi nghỉ việc để bắt đầu tự lập nghiệp. Công việc 

đầu tiên là vay tiền mở một xưởng chế bột năng và đã dẹp ngay khi nó chưa 
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kịp hình thành vì không tranh nổi với Vedan. Mất một mớ - đòn phủ đầu xui 

xẻo.   

Sau đó tôi lại vay để tiếp tục mở một quán fastfood và lại dẹp sau 5 tháng. 

Mất thêm mớ nữa nhưng suốt 20 năm qua gia đình tôi không phải mua chén 

bát dĩa muỗng vì đã mua sắm từ ngày mở quán. 

Hai cú thất bại này đã hình thành nên các thắng lợi sau này của tôi. Tôi 

biết rằng không nên làm những cái mà người khác đã làm hay đang làm. Phải 

tìm ra cái mới, cái mà chưa ai nghĩ ra, cái mà chưa ai làm. Và bột sắn dây uống 

liền đã ra đời từ nhà bếp của tôi. Chính nó đã mở đầu cho doanh nghiệp của 

tôi.  

RA THƯƠNG TRƯỜNG  

Sau khi xác định chắc chắn sẽ làm thực phẩm, tôi bỏ thời gian nghiên cứu 

việc kinh doanh các loại thực phẩm và nghiên cứu thị trường trong vòng ba 

năm. Tôi mở doanh nghiệp và nhận luôn hai cú thất bại liên tiếp, tôi hiểu rằng 

mình thất bại chủ yếu do nhảy vào lĩnh vực của kẻ khác và lĩnh vực đó mình 

không rành. 

Đến năm 1997, với mặt hàng không đụng chạm ai là Bột sắn dây uống 

liền. Công ty của tôi chọn hướng đi thẳng ngay vào hệ thống siêu thị bằng một 

chiêu tiếp thị không giống ai. Số là do không tên tuổi nên chẳng có siêu thị nào 

chịu nhận bán hàng. Thế là tôi ký gửi hàng ở một siêu thị nhỏ, chiều đó và 

ngày sau tôi mua làm nhiều lần và mua hết số hàng đó. Siêu thị này cứ nhập 

hàng vào liên tục, tôi đem hóa đơn bán hàng cho các siêu thị khác xem, họ thấy 

sao bán chạy quá nên cũng nhập vào bán. Và công ty của tôi bắt đầu có một 

chân trên thị trường. Đến năm 1998, xét thấy chỉ có một mặt hàng thì không  

ổn, cần phải củng cố xây dựng sự ổn định thị trường bằng sản xuất nhiều sản 

phẩm khác và mở rộng thị trường khác ngoài siêu thị. Nghĩ phải làm cái gì để 

không tiếp tục bị đụng hàng, tôi đã tung ra sản phẩm bột mộng đậu xanh để 
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khác với  bột đậu xanh đang có rất nhiều hãng sản xuất trên thị trường. Cứ như 

thế bột mộng đậu nành… và hơn 10 sản phẩm khác ra đời. Cứ âm thầm làm để 

cho đối thủ không chú ý, kết quả là trong vòng 5 năm công ty của tôi có một vị 

trí khá cao trên thị trường thành phố HCM về các mặt hàng bột dinh dưỡng 

truyền thống.  

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, chúng tôi liên tục chuyển địa điểm 

sản xuất. Nếu nơi sản xuất đầu tiên tại tầng trệt là phòng khách của nhà rộng 

30 m2 làm xưởng sản xuất thì đến 2002 đã phải chuyển  xưởng tới 5 lần trong 

vòng 5 năm.          

Như vậy chỉ từ một cú hích sáng tạo, tôi đã xây dựng được thị trường cho 

mình. Sau đó cứ tiếp tục củng cố để tìm vận hội mới và chờ thời cơ khác.  

Âm thầm xây dựng nội lực cho đến năm 2008 cuộc khủng hoảng kinh tế 

bắt đầu xảy ra tại Việt Nam quét đi nhiều doanh nghiệp. Một trong những 

doanh nghiệp phá sản đó được chúng tôi mua lại với giá rẻ vào năm 2010. 

Thời cơ lại đến khi một sản phẩm tiềm năng của doanh nghiệp đó lọt vào tay 

chúng tôi (thật ra họ cũng kinh doanh thất bại về sản phẩm này). Bằng cách 

sáng chế ra hệ thống bán hàng trực tuyến cộng đồng, mặt hàng này bán rất 

chạy. Cật lực sản xuất trong vòng 3 năm, có một số tiền lớn trong tay từ phi vụ 

này, lại nhân lúc nhà đất hạ giá do khủng hoảng kinh tế, năm 2012, tôi mua 

nhiều đất và xây dựng một xưởng sản xuất lớn 5.000 m2.  

XÂY DỰNG DOANH NGHIỆP  

Lấy yếu thắng mạnh, mới thắng cũ là một nghệ thuật, khi đã thành công 

được rồi thì cần bảo vệ thành quả bằng cách duy trì sự hùng mạnh. Trong kinh 

tế việc giành thắng lợi một việc gì đó mang tính thời điểm nên để giữ thắng lợi 

ấy lâu dài, phải nhanh chóng đầu tư và sáng tạo phát triển mà giữ vững vị thế.  

Trong thương trường, kẻ mạnh sẽ luôn là kẻ chiến thắng. Kẻ mạnh hơn có 

thể bị thua một trận này nhưng sẽ có thể thắng ở các trận sắp tới khi họ rút kinh 
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nghiệm và củng cố lực lượng. Và nếu chúng ta không gấp rút tăng cường sức 

mạnh thì không biết sẽ trụ lại bao lâu. Đó cũng là quy luật. Nhưng làm sao để 

mạnh?  

Vấn đề là không phải dễ dàng tìm thấy các tiền đề hay cơ hội để trở nên 

hùng mạnh. Kẻ thù không bao giờ muốn ta mạnh đã đành, thậm chí cả người 

xung quanh cũng không muốn ta hơn họ. Tính ích kỷ của người Việt tự kéo 

dân tộc tụt hậu. Nếu chúng ta chỉ biết đi từng bước theo cách cổ điển các nước 

đã đi thì mãi sẽ tụt hậu. Hãy học người Israel, người Nhật là tìm ra cách đi tắt 

đón đầu, nghĩ ra cái người khác chưa nghĩ, làm cái người khác chưa làm, nghĩa 

là phải luôn sáng tạo trong mọi lĩnh vực.  

Không nóng vội, nhưng cũng không được quá chậm. Mọi cái phải được 

xây dựng trên cơ sở nền tảng. Giống như xây nhà, nếu móng nhà chắc thì căn 

nhà mới chống đỡ nổi bão tố. Câu nói “ chậm mà chắc” không phải bao giờ 

cũng đúng. Trong cuộc đua tranh, có khi chỉ cần chậm một chút thì thua cả 

quãng đường dài. Có giai đoạn cần chậm một chút khi để xây nền tảng, sau đó 

cần tăng tốc càng nhanh càng tốt để chiếm thế thượng phong. Nếu chậm quá 

thì “trâu chậm uống nước đục” mà thôi.  

Vấn đề mà các doanh nghiệp Việt Nam hay gặp phải là không làm chủ 

được công việc của mình. Chính sách nhà nước hay thay đổi. Không tự chủ 

được nguồn nguyên liệu, không tự chủ được công nghệ sản xuất, không tự chủ 

được thị trường, không tự chủ tài chính. Cả 4 yếu tố hiểm yếu nhưng chúng ta 

không nắm được trong tay thì cực kỳ nguy hiểm. Có những doanh nghiệp lớn -  

rất lớn, có hàng nghìn công nhân nhưng lại chịu kiếp lệ thuộc – đáng buồn 

thay. Sự phá sản của các doanh nghiệp công nghiệp, dệt may, thủy sản, thực 

phẩm… hay việc năm nay nông dân nuôi cá không biết bán cho ai, năm sau 

các doanh nghiệp không có cá để mua thời gian qua nói lên tất cả.   

KINH DOANH NHỜ SỨC MẠNH XÃ HỘI 
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Người Việt nam thắng các đế quốc là cuộc chiến của kẻ yếu với kẻ mạnh, 

chính nhờ chiến thuật “chiến tranh nhân dân” mà người Việt làm nên kỳ tích 

này.  

Nhiều doanh nhân thành công mau chóng cũng nhờ sức của người khác 

như dùng các đòn bẩy tài chính hay cổ phần hóa.  

Giai đoạn 1997 – 2010, công ty của tôi tự phát triển nên đi rất chậm. Giai 

đoạn 2010 - 2012 phát triển nhanh, nhanh hơn tất cả các năm kia cộng lại nhờ 

tận dụng sức mạnh cộng đồng thông qua mạng bán hàng xã hội. Tôi gọi hình 

thức này là bán hàng đơn cấp.  

Mỗi ngành, mỗi sản phẩm, mỗi thị trường cần có một cách làm tiếp thị 

riêng. Các bạn cần tìm hiểu kỹ và đôi khi chỉ cần cải tiến một chút là đã rực rỡ 

thành công. Cà phê Trung Nguyên là ví dụ. Cà phê là món uống thông thường 

bán ở khắp nơi, nói chung chẳng có gì đáng gọi là sản phẩm sáng tạo cả. 

Nhưng Trung Nguyên thành công nhờ tổ chức tốt mạng lưới phân phối và việc 

kinh doanh nhượng quyền của Trung Nguyên lúc bấy giờ là một hình thức mới 

lạ tại Việt nam để huy động sức mạnh xã hội cho mình.  

 

BẢO VỆ DOANH NGHIỆP 

Trong quá trình hoạt động của mình, cũng như bao doanh nghiệp khác, 

công ty tôi cũng nhiều lần gặp khó khăn, có vài lần tưởng bị phá sản. 

-Năm 2003, sau khi thành công ở thành phố, tôi mở rộng kinh doanh về 

các tỉnh Nam bộ. Kế hoạch tung ra được tính toán chi tiết với mặt hàng chủ lực 

là sữa trứng gà, hộ tống sau là gần 20 sản phẩm cạnh tranh. Chúng tôi dành 

hàng tỷ đồng cho maketting và xác định cần đánh nhanh thắng nhanh, vì nếu 

đánh lâu quá mình cũng chết. Rồi 6 tháng sau, cuối 2003, dịch cúm gà từ 

Trung Quốc  lan sang Việt Nam, mặt hàng sữa trứng gà bị tẩy chay và nhà 
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nước cấm bán. Kết quả chung cuộc là chúng tôi thì chết mà các đối thủ thì vẫn 

tồn tại tới tận bây giờ.  

-Câu chuyện xui rủi thứ hai lại liên quan đến luật pháp. Năm 2008, một 

đoàn quản lý thị trường TP HCM ập đến và thu giữ hàng hóa, tài liệu của công 

ty. Sau 6 tháng, kết luận vi phạm chẳng có gì lớn, bị phạt về vi phạm chế độ 

ghi chép kế toán và bị phạt 2,5 triệu đồng, nhưng kết quả công ty mất thị 

trường vào tay đối thủ, công nhân không có việc làm, công ty mất tiền duy trì 

bộ máy trong lúc chờ giải quyết sự việc.  

-Câu chuyện lặp lại vào cuối năm 2013 khi công an kinh tế và Quản lý thị 

trường TP Hà nội tiến hành kiểm tra văn phòng đại diện công ty vì một lời tố 

cáo về VSATTP của đối thủ. Thiệt hại cũng khá do thị trường đình trệ và chi 

phí ngoài luồng.  

-Rồi thì việc bị đá giò lái của nhóm người trụ cột, cũng là những người 

ruột thịt trong công ty, do họ nắm hết mọi bí mật công ty nên cũng làm một 

phen lao đao.    

Trong cuộc sống, đặc biệt trong các vấn đề kinh tế xã hội, có những cái 

không thể đoán trước được vì nó không theo một trật tự logic nào cả. Mọi biến 

cố có thể do ông trời ập xuống, cũng có thể chủ quan con người tự tạo ra. Vì 

thế chúng ta luôn phải chuẩn bị đối phó với bất cứ tình huống nào xảy ra. Câu 

chuyện tích lũy nội lực ở đây sẽ vô cùng quan trọng trong những tình huống 

bất ngờ. Nên nhớ rằng những gì chúng ta tích lũy trong vòng 10 năm có thể bị 

lấy mất đi trong một giờ. Bảo vệ khó hơn xây dựng nhiều.   

Khi đang ở đỉnh thường ít ai chú ý tới những không may có thể xảy ra cho 

mình. Một phần là họ đang mải mê trong chiến thắng, phần khác do chủ quan. 

Rất tiếc cho nhiều trường hợp một đời phấn đấu mà bị chết tức tưởi chỉ vì một 

vụ việc xui rủi. Nhưng cuộc đời là thế. Cái làm được đã khó, cái mất đi dễ hơn 

nhiều. Cái làm được chỉ có một con đường, cái mất đi có vô số đường. Kẻ cho 
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mình chỉ có một, may mắn mới tìm ra, còn kẻ chầu chực lấy đi của mình thì 

nhìn ở đâu cũng thấy.  

Cái mất đi có thể do nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân lòng tham 

của chính chúng ta là phổ biến nhất. Đầu tư theo phong trào, đầu cơ nhà đất 

bằng đòn bẩy ngân hàng, đầu tư thổi phồng cổ phiếu, mong muốn kiếm tiền 

nhanh bằng cờ bạc, hàng gian, cân thiếu… đều bắt đầu từ lòng tham của chính 

chúng ta. Nếu chúng ta không tham gia vào các việc ấy, hoặc chỉ tham gia 

chừng mực nào đó rồi rút nhanh thì đâu có thể vỡ nợ hay phá sản được, phải 

không các bạn. Nội dung của sinh tử luân hồi của nhà Phật chính là vậy.  

DỪNG ĐÚNG LÚC 

 Cỗ xe đang chạy mà bảo nên dừng lại nghe có vẻ mâu thuẫn và phi lý. Ấy 

vậy mà trong rất nhiều trường hợp, để bảo vệ thành quả hay vì mục tiêu nào 

đó, chúng ta phải biết dừng. Dừng đúng lúc – đúng chỗ.  

Đối với công ty chúng tôi cũng nhiều lần phải rút lui để bảo toàn lực 

lượng. Năm 2003, kế hoạch đánh nhanh tiến công vào các tỉnh Nam bộ bị phá 

sản bởi dịch cúm gà. Công ty chuyển sang cố thủ tiếp tục ở các tỉnh thêm 5 

năm. Sau đó thấy không thể toàn thắng, năm 2008 công ty chấp nhận rút lui 

hoàn toàn khỏi thị trường tỉnh, chỉ còn bán giữ chân vài tỉnh để chờ thời cơ 

khác. Nhờ việc này mà chúng tôi có thêm được phần tích lũy, không phá sản.   

Và giờ đây khi đang viết cho các bạn những dòng này, lại một lần nữa, tôi 

quyết định sẽ rời bỏ thương trường sau 20 năm lăn lộn sóng gió, vào lúc tôi 50 

tuổi. Tôi biết mình sẽ giúp đời bằng cách khác. Tôi sẽ góp lại tất cả những gì 

đã xây dựng được trong 20 năm qua để truyền lại cho tuổi trẻ và đặt niềm tin 

hy vọng vào thế hệ các bạn.  

Sau đây là câu chuyện tôi dành cho các bạn trẻ:  

CƠ HỘI KINH TẾ VIỆT NAM   
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Câu chuyện của tôi là một ví dụ của kẻ tạo dựng sự nghiệp từ tay trắng. 

Nhưng nếu bạn đem nguyên xi các kinh nghiệm này để áp dụng cho thời buổi 

bây giờ thì chắc sẽ nhận thất bại, vì thế hãy xem chỉ là câu chuyện để tham 

khảo.  

Hãy giữ tâm thanh tịnh, ta sẽ có góc nhìn chân thực và bình đẳng những gì 

xã hội chúng ta đang gặp phải và từ đó tìm một hướng đi khởi nghiệp cho 

mình. Đầu tiên tôi muốn các bạn hãy rũ bỏ mọi định kiến mà các bạn đã nghe 

ai đó tiêm vào đầu mình. Đó là lối suy nghĩ của những kẻ thất bại. Nếu các bạn 

không sáng suốt và thiếu tự tin thì rồi các bạn cũng sẽ thất bại như họ thôi. Tôi 

nhận thấy hầu như tất cả những người thất bại thường bất mãn xã hội. Đáng lẽ 

họ phải tự hỏi “tại sao mình thất bại” thì tìm cách đổ thừa đủ thứ cho xã hội 

làm họ thất bại. Là doanh nhân, đáng lẽ chúng ta phải thích ứng với xã hội thì 

ngược lại cứ bắt xã hội phải thích ứng với mình.    

Cũng như tôi ngày ấy, các bạn trẻ cứ thường tự hỏi mình: “học cái gì đây” 

và “học xong ra trường thì sẽ làm gì”. Có lẽ chúng ta cũng đừng quá lo lắng về 

việc này, bởi tất cả cũng nằm trong tay các bạn. Các bạn phải quyết định số 

phận mình, luật Nhân – Quả đã chỉ rõ như thế.  

Chúng ta thường đổ thừa cho hoàn cảnh khách quan khi công việc không 

được như ý muốn. Đành rằng hoàn cảnh khách quan là có thật, nhưng người 

bản lĩnh phải biết cách để vượt qua mọi hoàn cảnh khách quan. Và bạn có phải 

là người bản lĩnh?. Đó mới là vấn đề chính, vì: 

Việt nam với hơn 90 triệu dân, xứng đáng là một cường quốc dân số. Và 

cho dù vẫn tồn tại những bất cập nào đó trong xã hội và kinh tế thì chúng ta 

cũng không thể phủ nhận một điều là người Việt Nam ngày càng tiêu xài 

nhiều, tức là kinh tế vẫn đang phát triển. Kinh tế chúng ta hiện nay khá hơn rất 

nhiều 20 năm về trước.  
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Mặc dù nền kinh tế vĩ mô còn thiếu bền vững và các chính sách pháp luật 

còn chưa ổn định, nhưng điều đó không ngăn cản sự đầu tư tư bản đang ngày 

càng gia tăng (Tôi không nói đến đầu tư công). Nhận thức được điều này để 

bạn rút ra hai điều: một là cơ hội kinh doanh vẫn rất dồi dào và hai là áp lực 

trong khởi nghiệp ngày càng lớn. Ngày xưa chúng tôi có thể khởi nghiệp trong 

góc nhà của mình nhưng ngày nay khó có thể xin được giấy phép kinh doanh 

với điều kiện như thế. Cũng vậy, trước đây quy mô vốn các doanh nghiệp chỉ 

vài chục triệu đồng cũng có thể “làm ăn” được thì ngày nay bạn phải có ít nhất 

vài trăm triệu đồng vốn cho khởi nghiệp. Rồi một rừng quy định về thuế, về 

VSATTP, về môi trường… càng ngày càng khắt khe. Nói vậy để chúng ta 

chuẩn bị tinh thần khởi nghiệp kỹ càng vì kinh doanh ngày nay không phải 

chuyện thử kiểu “thất bại là mẹ thành công”, ta có thể mất một vài chục tỷ 

đồng nhanh chóng nếu không được chuẩn bị một cách kỹ càng khi tham gia 

thương trường.  

Ngày nay kinh tế hội nhập, các công ty tư bản cá mập đang nhảy vào đầu 

tư và các thương vụ mua bán doanh nghiệp sẽ ngày càng gia tăng trong nền 

kinh tế Việt Nam. Các bạn phải định hình được vị trí của mình khi tham gia 

thương trường chứ đừng nhắm mắt nhảy vào thị trường của các ông lớn. Hãy 

sáng suốt đừng để cho mình chung số phận với hàng trăm nghìn doanh nhân đã 

phá sản trong những năm vừa qua.   

Về ý thức, để tồn tại trong môi trường khốc liệt này, người Việt phải thay 

đổi chính mình, lười biếng, không có sự sáng tạo, không có lòng yêu nước, 

không tự hào dân tộc và thiếu sĩ diện thì  doanh nghiệp Việt sẽ khó tồn tại.  

Về việc làm, Việt nam đang có những thay đổi lớn sau hội nhập và chuyển 

biến của thế giới. Các doanh nghiệp Việt nam nào không theo kịp sự thay đổi 

sẽ “biến mất”. Ngược lại, công việc làm sẽ nhiều thêm do các công ty lớn thâu 

tóm công ty nhỏ và mở rộng sản xuất kinh doanh. Giải quyết công ăn việc làm 
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cho nhân dân mới chính là mục tiêu ưu tiên của chính phủ ít nhất cho 10 năm 

tới chứ không phải cứ loay hoay tìm cách bảo hộ các doanh nghiệp yếu kém 

Việt nam (như doanh nghiệp của tôi), đây chính là một chính sách đúng đắn để 

kinh tế Việt nam phát triển trong tương lai. Do có công việc làm, người dân đi 

làm có tiền tiêu nên sẽ có vô số cơ hội cho những ai lấy mục tiêu phục vụ tiêu 

dùng làm chính. Có thể sự sụp đổ của người này là sẽ là cơ hội của kẻ khác. 

Vấn đề là bạn có nhìn ra và có bản lĩnh để theo đuổi các cơ hội không mà thôi. 

Luôn có phân khúc thị trường nào đó có thể khai thác được. Nhưng thành công 

nhờ sự may mắn sẽ rất ít hay tư tưởng làm ăn chụp giật mà thành công sẽ đi 

vào dĩ vãng. Thay vào đó phải là người thật sự tài năng, thông minh, biết giữ 

chữ tín mới có cơ hội thành công. Điều quan trọng là bạn phải luôn biết sáng 

tạo - sáng tạo - và sáng tạo.  

Đây là ý kiến cá nhân của tôi, nếu bạn chỉ muốn trở thành một nhà kinh 

doanh thuần túy, hãy sáng tạo ra sản phẩm và phương thức kinh doanh để 

thành công thay bằng tìm cách xây dựng các mối quan hệ với giới chính trị. 

Cái gì cũng có hai mặt của nó. Trong kinh doanh bạn vẫn cần theo dõi những 

biến chuyển của xã hội và chính trị, nhưng việc nắm bắt này để phục vụ cho 

những quyết định kinh doanh của mình.    

Nếu bạn còn đang ngồi ghế nhà trường, cái mà các bạn cần làm ngay là 

hãy chuẩn bị cho mình một sức khỏe thật tốt. Kế tiếp hãy đọc nhiều kinh 

nghiệm và kỹ năng học tập và làm việc, đặc biệt là kỹ năng sống cân bằng. 

Hãy cầu tiến và dám chấp nhận. Hãy học tính sáng tạo. Hãy học tính khiêm tốn 

và tiết kiệm. Khi ấy bạn sẽ có nhiều cơ hội để thành công. Tri thức là điều 

quan trọng, nhưng nó sẽ tự đến đúng thời điểm cần đến thì mới kết quả.  

Thành công đến khó nhưng lại dễ ra đi. Rất nhiều gương thành công phấn 

đấu gần cả đời nhưng thất bại lại chỉ do một lần vấp ngã. Hãy cẩn thận và xây 
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dựng sự nghiệp phải từ gốc. Bạn có thể đến đích chậm hơn nhưng lại chắc hơn. 

Ông bà thường nói câu “Bạo phát bạo tàn”.      

Nhiều bạn trẻ ngày nay ham đua đòi, thích làm lớn, thích sự hoành tráng 

mà không tự biết thực lực mình. Một số bạn làm việc ỷ thế cha mẹ có chức 

quyền và giàu có. Tất cả những cái đó sẽ là mồ chôn sự nghiệp của bạn trong 

tương lai.  

Khi còn đang có nhiều cơ hội lựa chọn, bạn hãy hình dung công việc mình 

trong tương lai. Tôi có một lời khuyên bạn hãy cố gắng lựa chọn ngành nghề 

thuộc sở trường của mình, bởi chỉ thích thú với nó, có năng khiếu bạn sẽ có 

nhiều cơ hội phát huy sáng tạo hơn. 

Vấn đề làm công hay làm chủ? Liệu điều này có quan trọng hay không 

cũng cần bàn. Chưa chắc làm chủ đã “khỏe” hơn làm công đâu nhé. Nếu xác 

định mình sẽ làm công, hãy học thật giỏi nghề nghiệp của mình, bạn sẽ có lợi 

thế khi xin việc, đặc biệt là bạn có thêm  một số kỹ năng làm việc khác, như 

khả năng giao tiếp hay ngoại ngữ chẳng hạn. Nếu xác định mình thích làm chủ, 

bạn càng phải học thêm nhiều kỹ năng, nhất là kỹ năng quản lý. Trong nhiều 

trường hợp, kỹ năng chuyên môn không phải là trọng yếu, bởi bạn có thể thuê 

chuyên gia giỏi.  

Vấn đề cực kỳ quan trọng cho bất cứ làm gì là bạn phải học kỹ năng quản 

lý tài chính. Rất nhiều đại gia cả Việt nam hay thế giới đã chết vì để mất cân 

đối dòng tiền khi kinh doanh. Trước khi làm gì hãy suy nghĩ tới những điều 

này.  

Và vấn đề cuối là bạn cần nuôi ý chí, khát vọng. Bạn đừng đứng núi này 

trông núi nọ. Đừng bất mãn cuộc đời khi thất bại. Không có việc gì hay đi làm 

ở đâu dễ dàng cả. Nếu bạn là doanh nhân, tại Việt Nam bạn có thể kiếm vài 

triệu đô la dễ hơn ở nước ngoài, nhưng để kiếm vài chục triệu đô la thì có lẽ ở 

nước ngoài dễ kiếm hơn, với điều kiện bạn phải có tài năng xuất chúng.  
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Mong các bạn sẽ thành công để nước Việt hùng cường. Sau đây tôi muốn 

các bạn chú ý một số vấn đề trên con đường khởi nghiệp.  

BÀI HỌC CHIẾN THẮNG KẺ MẠNH?! 

Hãy học từ cuộc chiến đã qua, không phải bao giờ kẻ mạnh cũng là kẻ 

chiến thắng. Pháp, Mỹ và Trung Quốc đều thua Việt Nam chúng ta đó.    

Trên thương trường cũng vậy, có những thứ không phải cứ có tiền là làm 

được và có những thứ doanh nghiệp lớn không thể làm được 

Doanh nghiệp nhỏ cần nghiên cứu kỹ tâm lý khách hàng theo vùng miền, 

nắm vững luật pháp sở tại, xâm nhập khéo léo và lựa chọn sản phẩm cũng như 

phân khúc thị trường mình có thể làm tốt nhất.  

ĐẠI GIA-TẠI SAO HỌ LẠI THẤT BẠI?! 

Kinh tế Việt Nam từ khi mở cửa tới hôm nay đã chứng kiến sự xuất hiện 

của nhiều đại gia về kinh tế nhưng cũng đồng thời chứng kiến sự biến mất của 

nhiều người.   

Có những bài học người đương thời cần xem như là bài học kinh điển để 

mà rút kinh nghiệm, nếu không muốn chính mình cũng sẽ rơi vào tình cảnh 

bạo phát bạo tàn sau này. Chúng ta thường hay tìm hiểu sự thành công của 

người khác để mà ca ngợi hay học hỏi, nhưng chúng ta ít khi nào tự hỏi “Tại 

sao họ lại chết?”. Chúng ta đều biết họ là những con người tài giỏi và năng 

động. Họ đã xây dựng nên một sự nghiệp lẫy lừng, một thương hiệu vang dội 

từ những nhọc nhằn, nghèo khó của thời vừa mở cửa. Vì thế không thể bảo 

rằng họ dốt, thiếu kinh nghiệm… mà thất bại. Vậy thì tại sao? Có nhiều 

nguyên nhân chết, nhưng những nguyên nhân thường gặp là:  

1- CÁC VẤN ĐỀ DO CÁ NHÂN GÂY RA :  

-VỠ NỢ DO VAY MƯỢN: Lòng tham không đáy của con người. Do 

tham nên thường chúng ta vay mượn vượt quá thực lực tài chính của mình. 

Thay vì chỉ nên vay tối đa 1:1, tức là tổng tài sản của mình có 100 đồng thì chỉ 



 

139 

 

nên vay tối đa là 100 đồng nữa thôi thì họ lại đi vay tín dụng ngân hàng gấp ba 

gấp mười lần số vốn họ có. Và tất yếu điều vỡ nợ xảy ra khi tình hình kinh 

doanh không thuận lợi. Để tránh điều này chúng ta nên hạn chế vay mượn. 

Tuyệt đối không được dùng vay ngắn hạn đầu tư dài hạn - đây là nguyên tắc cơ 

bản của quản trị tài chính, trừ một số trường hợp thật đặc biệt và có bảo lãnh. 

Hãy huy động vốn góp để mở rộng công ty nếu muốn gia tăng nguồn tài chính 

để mở rộng sản xuất. Nếu không thể huy động được thì hãy bằng lòng với cái 

mình có – đừng tham lam để rồi một ngày nào đó rước họa vào thân. 

-ĐẦU TƯ KHÔNG AM HIỂU: Cũng do từ lòng tham, nhiều người và 

nhiều công ty đầu tư vào rất nhiều ngành nghề, trái ngành nghề của mình rành 

rẽ, đặc biệt đầu tư vào bất động sản, vàng, chứng khoán… bằng vốn đi vay, với 

tham vọng “một bước lên trời” hay trở thành một tập đoàn kinh tế hùng mạnh. 

Thường thì mạnh đâu chưa thấy nhưng đã thấy cái chết từ chính sự đầu tư này. 

Để tránh điều này, chúng ta chỉ nên đầu tư vào lĩnh vực nào mà mình am hiểu 

và có kinh nghiệm.  

-ĐẦU TƯ QUÁ SỨC: Năng lực mỗi người thì có hạn, nếu quá tham lam 

mở nhiều chi nhánh hay công ty, kể cả trong lĩnh vực mình đang làm, rồi 

không quản lý được, cũng là một cái chết thường gặp của các doanh nhân. Có 

rất nhiều trường hợp khi là chủ một cơ sở thì rất thành công, đến khi phát triển 

thành công ty lớn thì thất bại. Nếu chúng ta làm mà không thể quản lý được 

công việc sẽ tất yếu dẫn đến phá sản. Tham vọng làm ăn lớn, làm giàu nhanh 

thường là mồ chôn mình trong tương lai. Hãy tự biết lượng sức mình. Tiền tài - 

danh vọng cũng là hư vô thôi, tham lam làm gì để chuốc thêm đau khổ.     

-ĐẦU TƯ THEO PHONG TRÀO: đây là sự đầu tư rất dở thể hiện sự bế 

tắc và tham lam trong việc đầu tư. Ở Việt Nam chúng ta đã không biết xảy ra 

bao nhiều lần, xảy ra trong mọi lĩnh vực. Thương mại thì đổ xô đầu tư bất động 

sản,chứng khoán, bán hàng đa cấp. Nông nghiệp thì đổ xô nuôi tôm, cá, ba ba, 
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dúi, nhím, trồng khoai lang nhật, gạo, tiêu, điều… Sản xuất thì xi măng, sắt 

thép, chế biến thủy sản, nhà máy đường… Câu chuyện thiếu – lại thừa, thừa – 

lại thiếu cứ lặp đi lặp lại bao nhiêu năm nay mà vẫn ít thấy rút kinh nghiệm. 

Đây chính là điển hình của kiểu tư duy ăn xổi hay làm việc thiếu sáng tạo của 

người Việt Nam. Do không sáng tạo được cái mới liên tục nên cứ có một cái gì 

mới là mọi người nhảy xô vào làm, tranh phần của nhau để rồi chỉ một số ít 

người có ăn, còn lại đa phần chết. Với nền kinh tế thị trường, doanh nhân phải 

luôn sáng tạo trong mọi lĩnh vực để tìm ra những điều khác biệt, điều mới mẻ. 

Nhà nước cũng phải quản lý, thậm chí dùng hành chánh, tuyên truyền tốt, 

hướng dẫn người dân sản xuất kinh doanh để tránh  thiệt hại tài sản cho người 

dân, cũng là thiệt hại cho quốc gia.   

-CỜ BẠC : Tự giết mình bằng chơi cờ bạc. Đây quả là những cái chết ngớ 

ngẩn nhất. Ai cũng nghe “Cờ bạc là bác thằng bần”, nhưng họ không thể từ bỏ 

cái thú đam mê đỏ đen của mình. Nếu ta thua mất hết tài sản, tự nhiên đem mồ 

hôi công sức mình tích lũy bao nhiêu năm cho người khác hưởng. Còn nếu ta 

thắng thì cũng chẳng hay ho gì, của cải tự nhiên có thì rồi cũng tự nhiên đi, 

hơn nữa để ta được thì người khác sẽ bị mất, tức là ta tích lũy trên đau khổ của 

kẻ khác, theo đạo đức thì cũng chẳng nên mà theo tâm linh thì rồi ta cũng bị 

quả báo theo luật Nhân - Quả.  

-PHÁP LUẬT: Thiếu hiểu biết pháp luật hay không cẩn thận khi ký các 

hợp đồng kinh tế, sang nhượng. Thất bại vì những vấn đề này là điều đáng tiếc 

cho doanh nhân. Thật sự người kinh doanh rất bận rộn, trong khi luật lệ thì cứ 

thường xuyên thay đổi, ta không thể theo kịp. Khi đến một địa phương lạ nhiều 

khi ta cũng bị chết oan vì không nắm vững được luật lệ của địa phương đó. 

Thật ra trong xã hội pháp luật thì buộc chúng ta phải nắm ít nhiều về luật lệ. 

Chúng ta phải chịu khó bỏ công sức nghiên cứu hay bỏ tiền để mướn luật sư tư 
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vấn. Đôi khi thành công cũng nhờ luật mà thất bại cũng vì luật. Kẻ giỏi luật có 

khi sẽ có cơ hội hưởng lợi bằng người khác làm nhiều năm trời.   

2- CÁC VẤN ĐỀ VỀ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC :  

Tại Việt Nam vẫn có nhiều bất cập về quản lý nhà nước. Điều này có thể 

làm ảnh hưởng đến môi trường hoạt động kinh doanh của một số doanh 

nghiệp. Chúng ta có thể tự lấy ví dụ qua các vấn đề thường xuyên được báo chí 

đề cập hàng ngày hay là cứ kinh doanh đi, các bạn sẽ “tự thấy”. Có lẽ cũng 

không cần thiết để kể hết các vấn đề, những thứ đã và đang được các nhà lãnh 

đạo quốc gia quan tâm và họ còn đang “đau đầu” giải quyết, huống hồ chúng 

ta. Nhưng đó không phải là vấn đề quá lớn đối với người doanh nhân, nếu 

chúng ta biết thích ứng.      

Với những trường hợp này, doanh nghiệp chúng ta không thể lường và 

chủ động được, phải chấp nhận và sống sao cho phù hợp thôi. Điều quan trọng 

là chúng ta cần luôn đề phòng sự may rủi này và đừng quá tham lam, đừng vay 

mượn nhiều thì có lẽ sự ảnh hưởng sẽ ít hơn khi sự cố xảy ra.  

Là doanh nhân độc lập chúng ta phải tự chủ lấy chính mình, đừng trông 

chờ (và cũng không nên chờ) hỗ trợ gì nhiều của nhà nước. Chúng ta chỉ mong 

chính sách thông thoáng và đừng thay đổi quá nhanh để doanh nghiệp có thời 

giờ mà thích ứng là tốt rồi. Do vậy người doanh nhân phải “biết thân biết 

phận” để mà “tự thân vận động”, tự vượt qua khó khăn của chính mình.  

Hãy lưu ý chính sách thuế Việt Nam, có nhiều chính sách thuế nên khi 

khởi nghiệp bạn hãy tìm hiểu lựa chọn một mô hình phù hợp cho doanh nghiệp 

của mình.   

3-MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH KHÔNG LÀNH MẠNH 

Vâng cái dở nhất của cộng đồng người Việt Nam là ở chỗ này: cạnh tranh 

không lành mạnh và thiếu đoàn kết. Câu chuyện này làm tôi nhớ tới câu 

chuyện về một bầy cua trong rọ, cứ có một con cua cố gắng ngoi lên gần tới 
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miệng rọ để thoát ra ngoài thì một bầy bên dưới kéo lại, rốt cuộc tất cả cứ loay 

hoay trong rọ mãi. Tại sao ta không hỗ trợ con này lên miệng rọ, để rồi nó sẽ 

lần lượt kéo các con còn lại lên?! 

Cuối cùng để kết luận, tôi nhắc các bạn, để tồn tại trong môi trường kinh 

tế thị trường, mỗi doanh nhân phải biết:  

-QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH      – không được để hụt dòng tiền kinh doanh 

-QUẢN TRỊ CÔNG VIỆC     – không làm việc mình không am hiều 

-QUẢN TRỊ PHÁP LUẬT     – thấu hiều pháp luật nơi mình hoạt động 

-QUẢN TRỊ LÒNG THAM.  – không tham lam, biết dừng đúng lúc 

Và đó chính là nội dung của sự cân bằng trong kinh tế. 

 

Bài 10- CÂN BẰNG VÀ XÃ HỘI.  

1-Hỏi: thưa thầy, nghe thầy giảng về thuyết cân bằng rất hay, lại nghe 

giới thiệu thầy là một “thiền sư” nên chúng con muốn hỏi thầy một số việc 

được không ạ.  

Trả lời: cám ơn các bạn đã quan tâm tới thuyết Cân bằng của tôi. Nhưng 

tôi không nhận mình là thầy của các bạn đâu vì tôi chưa dạy dỗ ai một ngày 

nào cả. Thật sự tôi cũng không muốn làm thầy của người khác mà chỉ làm thầy 

của chính mình. Tôi cũng muốn các bạn hãy tự làm thầy của chính các bạn. 

Hãy gọi tôi là chú, là bác, là anh, là em... tùy theo tương tác tuổi tác là được. 

Tất cả chúng ta là đạo hữu. Là đạo hữu đi trước thì chỉ cho người đi sau, người 

biết hướng dẫn người chưa biết, chứ gọi tôi là gì thì đâu có gì quan trọng.  

2-Hỏi: bọn con đọc Tâm pháp phần I thấy hay và cần thiết nhưng áp dụng 

trong cuộc sống thì khó nên cho con biết phải làm thế nào? 

Trả lời: đầu tiên các bạn phải hiểu và thật sự biết tầm quan trọng của nó, 

nhất là thật sự quan tâm tới nó, chứ còn bạn chỉ thấy hay bởi vì nó tiếp cận với 

người đọc khá lạ so với văn chương ngày nay thì cũng khó thực hành. Cái này 
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không “mì ăn liền” được đâu, vì đây là tri thức nền tảng mà. Hãy lấy lý thuyết 

cân bằng làm nền tảng cuộc sống và xây dựng mọi quan hệ, mọi ý tưởng, mọi 

hành động của mình xung quanh nó.   

3-Hỏi: con đã ra trường và đã làm một số nơi nhưng sao con vẫn không 

tìm thấy nơi thích hợp và không biết làm thế nào để thành công. Lý thuyết cân 

bằng giúp con kiếm việc làm phù hợp như thế nào? 

Trả lời: bạn phải tìm kiếm lại trong chính mình. Nếu bạn cứ tiếp tục làm 

thử mà không có bất kỳ mục đích và kế hoạch nào, bạn cứ đi vô định thì cả đời 

bạn cũng không bao giờ kiếm ra sự thành công bởi vì bạn đang hành động mất 

cân bằng. Bạn còn trẻ nên có quyền thử nghiệm vài công việc, nhưng dù là thử 

nghiệm cũng phải có mục đích rõ ràng là để làm gì. Bạn hãy dừng lại để nghĩ 

về chính mình. Tìm xem mình có năng lực gì nổi bật, sau đó bạn định hướng 

cho mình làm một việc nào đó phù hợp điều kiện của mình. Có những việc làm 

được ngay để lấy ngắn nuôi dài, có những việc phải biết chờ đợi, có những thứ 

cần đi học thêm đề lấy tri thức hay kinh nghiệm, nhưng bạn luôn phải biết giữ 

vững ý chí theo đuổi công việc đã định và tất cả mọi hành động đều là để phục 

vụ cho mục tiêu cuối cùng này. Một đám lửa trại cần một cây gỗ làm trụ, chất 

xung quanh là nhiều cây gỗ khác. Khi đã đủ củi, chỉ cần một mồi lửa là cả đám 

cháy dữ dội bùng lên. Sự nghiệp cũng vậy, phải chuẩn bị yếu tố chính và nhiều 

yếu tố phụ. Khi gặp thời cơ sẽ phất lên như diều gặp gió - vậy mới thành công 

lớn. Tôi gọi cái này là xây dựng sự nghiệp theo mô hình cân bằng mềm, tức là 

ứng dụng cộng hưởng.  

4-Hỏi: chúng con sắp ra trường (đại học), làm sao tìm kiếm được việc 

làm?   

Trả lời: Việc mất cân bằng trong việc làm hầu như xã hội nào cũng có chứ 

không riêng gì nước ta. Thật ra nếu các bạn biết mình biết ta, tức là biết cân 

bằng với các nhà tuyển dụng, với các công ty thì các bạn sẽ tìm được công việc 
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làm. Cái dở của các bạn trẻ hiện nay thường thiếu kỹ năng sống, như kỹ năng 

xin việc, ngoại ngữ, làm việc chăm chỉ, không nên so bì sĩ diện, biết sống tiết 

kiệm, biết tự học, tự chủ... nền giáo dục của chúng ta không đào tạo cho các 

bạn những thứ này, các bạn lại không biết để tự tìm học hoặc có biết mà chẳng 

chịu học tập rèn luyện. Cái này tôi nói chỉ có tự chúng ta cứu mình thôi, tự 

chúng ta phải thay đổi. Là doanh nhân, tôi thấy có rất nhiều cơ hội việc làm, 

nhìn đâu cũng thấy công việc, cũng thấy cơ hội cả. Đừng kén cá chọn canh khi 

khả năng mình chưa cho phép - mình phải biết chính mình để tự cân bằng với 

xã hội. 

5-Bạn trẻ: con đọc trong sách thấy chú nói về tư duy logic ngược. Vậy 

chúng ta nên ứng dụng trong trường hợp nào của cuộc sống ạ?  

Trả lời: tư duy logic ngược là lối tư duy lấy tổng thể làm chủ đạo, lấy sự 

hợp nhất làm nòng cốt và lấy sự vô phân biệt làm định hướng cho mọi suy nghĩ 

và hành động. Cái gọi là tổng thể, hợp nhất, vô phân biệt chính là sự cân bằng 

mềm. Như thế nó có thể áp dụng trong việc nghiên cứu khoa học tự nhiên cũng 

như khoa học xã hội. Bạn hãy đặt cho mình một kết quả khẳng định (không 

phải là một kế hoạch) rồi tiếp tục xây dựng các nguyên nhân để hoàn thành kết 

quả đó. Lấy một ví dụ, bạn đặt mục tiêu sau 10 năm nữa sẽ có một công ty 

riêng thành công. Dĩ nhiên việc này chưa hình thành nhưng ngay bây giờ các 

bạn phải bắt tay làm ngay những việc có thể làm để chuẩn bị. Có hàng trăm 

việc cần phải làm hay tìm hiểu gọi là các chi tiết để chuẩn bị cho một công ty 

ra đời và chúng ta phải thực hiện tất cả mọi chi tiết ấy trước với mục tiêu là 

tuân thủ để đạt mục đích chính đã đặt ra. Khi thực hiện chúng ta phải giải 

quyết ổn thỏa các xung đột giữa các chi tiết cũng như tận dụng các lợi thế hỗ 

trợ nhau của các chi tiết. Như thế sau một thời gian các bạn mới có cơ hội thực 

hiện thành công giấc mơ của mình.  
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Trong việc quản lý gia đình, công ty hay xã hội cũng vậy, dù rằng có rất 

nhiều vấn đề ta phải đưa ra quyết định thực hiện nhưng tất cả đều phải quay 

xung quanh mục tiêu cốt lõi, gọi là cân bằng mềm, nếu không làm đồng bộ 

được như vậy thì khi chúng ta thực hiện công việc sẽ dễ dẫn đến phát sinh các 

mâu thuẫn trong nội bộ các chi tiết và nó sẽ phá hủy mục tiêu chính cuối cùng.  

6-Một bạn gái đã có gia đình: Chú nói phải sống cân bằng mới hạnh phúc 

nhưng con và chồng con trình độ chênh lệch, địa vị xã hội cũng chênh lệch 

(bạn gái này hơn chồng) nên cứ mâu thuẫn hoài, vậy phải cân bằng làm sao?.  

Trả lời: đây là câu hỏi liên quan đến mối quan hệ giữa người và người. Sự 

mất cân bằng này xảy ra trong gia đình và cả ngoài xã hội như trong nơi làm 

việc, với vô số lý do khác nhau nhưng đều chung một kết quả là bất hòa, gây 

khó khăn cho nhau. Giải quyết việc này đòi hỏi cả hai phía đều phải có thiện ý 

hợp tác tháo gỡ. Họ phải dung hòa được vào với nhau, chí ít thì người này phải 

dung hòa vào người kia để tạo cân bằng mềm. Hãy nhìn thấy ưu điểm nào đó 

của bên kia mà sống chứ tránh chỉ toàn thấy khuyết điểm của họ. Lạt mềm 

buộc chặt, lâu ngày có thể chuyển hóa sao để cho các bên hòa hợp nhất có thể 

được. Tuy nhiên nếu trong trường hợp bất đắc dĩ không thể cứu vãn thì vẫn 

phài chọn cân bằng cứng, tức là chấp nhận “đường ai nấy đi”, rồi tùy cơ ứng 

biến để tránh rắc rối gia tăng vượt tầm kiểm soát. Nếu xác định rõ ràng thế ta 

sẽ có sự chuẩn bị thì thiệt hại cũng giảm tối thiểu. Mỗi trường hợp đều khác 

nhau nên ta phải cần thật tỉnh táo lựa chọn phương cách bạn ạ. 

7-Hỏi: gia đình con cha mẹ ly dị, con sống với bà, nhà nghèo nên phải 

nghỉ học sớm, con biết con xấu nên khó xin việc, con phải làm sao để được 

bình thường giống như mọi người chú ơi?  

Đáp: Không ai chọn cho mình được nơi sinh ra nhưng sẽ tự chọn cho 

mình được nơi đi - về cháu ạ. Tất cả đều là do tâm của chúng ta tự nhận thức 

thôi. Hãy hài lòng với hiện tại chính là cháu tạo công đức cho cháu trong tương 
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lai. Vì mỗi người chúng ta được sinh ra đều mang đầy đủ mọi thông tin tốt hay 

xấu của nhiều đời cha mẹ trước trong tâm thức chính mình và cái ấy tạo ra số 

phận chúng ta theo nghiệp báo. Cái cháu đang có chính là của nhiều đời cha 

mẹ trước đây cho cháu, nên đừng làm họ buồn. Nếu cháu không làm họ buồn 

và thậm chí là cải thiện được tâm thức cho họ tức là cháu đang làm cho mình 

đó, cháu sẽ được công đức của họ phù hộ cho mình. Cháu nghĩ xấu về cháu, 

tức là cháu trách móc họ “tại sao lại sinh tôi ra thế này” là làm họ buồn, vì thật 

ra họ cũng chẳng muốn họ sau này, tức chính là cháu, phải chịu khổ. Ngay bây 

giờ cháu phải thay đổi suy nghĩ của cháu thì đời cháu sẽ thay đổi, tức chính 

cha mẹ cháu các đời trước và cả những đời sau này, tức là con, cháu, chắt, chít 

của cháu, cũng được hưởng phúc lây. Tổ tông công đức thiên niên thịnh là vậy. 

Suy nghĩ bắt nguồn từ tâm, nó sinh ra hành động, hành động tốt tạo ra kết quả 

tốt và cuộc đời cháu sẽ thay đổi. Tâm sinh tánh, tánh sinh tướng, tướng sinh số 

phận là vậy. Hãy tự thay đổi trước, đừng mặc cảm với hoàn cảnh, xã hội này 

có vô số người như cháu và họ vẫn sống bình thường đó thôi. Mình phải biết 

sống cân bằng với hoàn cảnh nhé.    

 8-Nhà sư trẻ: xin hỏi chú về chủ đề tôn giáo và xã hội. Xã hội chúng ta 

phải chăng đang rối loạn và vị trí ảnh hưởng của tôn giáo hiện nay đối với vấn 

đề này 

Trả lời: Xã hội xưa nay đều có sự phân hóa về các ý thức hệ nhưng ngày 

nay đang phát triển với tốc độ nhanh hơn trước. Nguyên nhân rối loạn trong xã 

hội là do sự mất cân bằng trong tư tưởng đang ngày càng nghiêm trọng tăng 

theo tỷ lệ thuận. Ở cấp độ cá nhân lòng tham và dục vọng đang mạnh lên lấn át 

lý trí lương thiện làm hư tổn công đức của con người. Ở cấp độ xã hội, những 

sự xáo trộn do mâu thuẫn ngày càng tăng, sự lũng đoạn và hám lợi có tổ chức 

cũng đang thắng thế. Sự rối loạn đến lúc nào đó tự nó chống đối lẫn nhau làm 



 

147 

 

mầm mống của sự sụp đổ để có sự thay đổi, đó là quy luật phản phục, tức cũng 

là quy luật cân bằng.   

Không riêng gì Phật giáo, các tôn giáo cũng không ra khỏi vòng xoáy của 

sự phân hóa nhân danh các đấng tối cao sáng lập, thậm chí tách hẳn thành tôn 

giáo riêng. Vậy thì bản thân tôn giáo hiện nay còn bị lôi kéo của sự phân chia 

thì làm sao một tôn giáo có thể thống nhất các tôn giáo khác để đưa đến một hệ 

tư tưởng thống nhất. Bản chất của vấn đề chính là những người kế thừa đạo 

đều muốn được trở thành những giáo chủ riêng, nên khi người sáng lập chết đi 

là họ tự tạo ra các nhánh mới. Các thầy trẻ cũng hoang mang là tại sao kinh 

sách thì dạy rằng người tu hành cần phải hành hoạt ly tham, chính thầy mình 

cũng nói vậy mà hành động lại không phải như vậy. Khủng hoảng đã bắt đầu 

từ bên trong nội tại mỗi tôn giáo. Vậy khi ta chưa cứu được chính mình thì làm 

sao cứu được người khác. Vì thế rõ ràng tôn giáo hiện tại chỉ có thể ảnh hưởng 

đến người của mình, không thể thay đổi toàn bộ xã hội.     

9-Thầy sư trẻ: vậy thì chúng ta có thể làm gì chăng?  

Trả lời: Thầy là người của tôn giáo nên thầy cũng thấy nỗ lực của các tôn 

giáo là muốn xây dựng một xã hội bình yên và thống nhất. Tuy nhiên hàng 

ngàn năm nay chúng ta chưa thấy có một người nào có khả năng làm được việc 

này. Không chỉ trong tôn giáo, các hệ thống tư tưởng khác cũng vậy. Nhiều tài 

năng cũng đã phát triển riêng được hệ tư tưởng của họ và có nhiều người theo 

tạo thành các đảng phái, các tôn giáo, nhưng do không quy nạp được cả xã hội, 

nên vì thế bắt đầu xảy ra những mâu thuẫn còn lớn hơn, xung đột còn thảm 

khốc hơn do các tổ chức chống đối nhau có hệ thống. Lịch sử cho thấy hàng 

triệu người đã chết vì các cuộc chiến tranh tôn giáo, chiến tranh vì ý thức hệ. 

Tất cả là do sự mất cân bằng trong hành động.    

10-Học giả lớn tuổi: vậy chẳng lẽ chúng ta phải đương nhiên chấp nhận 

sự mất cân bằng đó và không thể giải quyết. 
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Trả lời: Hãy suy xét xem tại sao các tiền nhân của chúng ta không thể 

thống nhất các hệ tư tưởng được theo ý muốn của họ?. Tôi nghĩ rằng một khi ta 

cứ muốn áp dụng ý muốn của ta để  thay đổi ý muốn người khác, lấy ý thức hệ 

của ta đàn áp ý thức hệ người khác, lấy tôn giáo của mình áp chế tôn giáo 

khác... thì đó là lối giải quyết mất cân bằng do quy luật phản phục, nên không 

bao giờ thành công. Lịch sử mấy ngàn năm nay đã chứng minh điều này. Như 

thế cần phải có cách tiếp cận giải quyết khác.  

11-Người nước ngoài: Ngài nói về cách tiếp cận khác? 

Trả lời: Đúng vậy. Trong một xã hội hiện đại, dù muốn hay không thì 

chúng ta cũng phải chấp nhận tồn tại sự đa dạng mọi mặt vì đây là quy luật 

phát triển xã hội. Vấn đề bây giờ là chúng ta phải kết hợp được sự đa dạng đó 

để xã hội hòa hợp phát triển chứ không phải chống phá nhau để lụi tàn. Muốn 

thế phải xây dựng được một tư tưởng bao trùm các hệ tư tưởng, một tôn giáo 

bao trùm các tôn giáo để xã hội hòa hợp. Điều này có nghĩa là phải có học 

thuyết có thể dung nạp được tất cả các học thuyết, triết lý bao trùm triết lý, 

giáo lý bao trùm các giáo lý, ngoại trừ trường hợp duy nhất là các giáo lý cực 

đoan có hại cho loài người. Để làm được như vậy thì hệ tư tưởng mới này phải 

tự dung hòa được vào các hệ tư tưởng khác với mục tiêu là chấp nhận tồn tại 

một cách bình đẳng về những mặt cơ bản trong giáo lý, còn những cái sai biệt 

sẽ được điều chỉnh một cách có hệ thống hợp lý thông qua tuyên truyền giáo 

dục chứ không được áp buộc tư tưởng như loài người đã làm từ xưa tới nay. 

Để có thể xây dựng một học thuyết mới như thế, chúng ta phải hiểu biết giáo lý 

của các tôn giáo, hiểu biết các học thuyết tư tưởng đang có cùng với am hiểu 

về tâm lý con người.  

Nếu có chút kiến thức về tôn giáo thì chúng ta sẽ thấy có rất nhiều quan 

điểm về đạo đức cuộc sống và các tư tưởng khá tương đồng giữa các tôn giáo 

chính thống hiện nay. Vì dụ để chỉ cho con người một nơi sống lý tưởng ta có 
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nước trời của đạo Thiên chúa, Tin lành và cõi niết bàn, nước Phật tây phương 

của đạo Phật. Để đưa con người tìm đến sự an vui hạnh phúc ta có thuyết giải 

thoát của đạo Phật và thuyết cứu chuộc của đạo Chúa. Các đạo đều dạy chúng 

ta làm lành lánh dữ, hãy yêu thương nhau (Chúa) tức lòng từ bi (Phật)… và 

cũng như răn đe các việc làm xấu bằng sẽ xuống địa ngục…  

Còn về quản lý xã hội, nếu người lãnh đạo và nhà cầm quyền tập họp 

được sức mạnh tất cả mọi thành tố của đất nước (tức là cân bằng) thì sẽ phát 

triển vững mạnh phi thường. Ví dụ bạn dùng một tấn thuốc nổ để phá một quả 

núi nhỏ, nếu phân tách ra 1000 khối thuốc nhỏ 1 kg rồi cho nổ từng cái thì chắc 

qua núi chỉ rung rinh nhưng nếu cho nó nổ cùng một lúc thì quả núi sẽ biến 

mất, vì sức mạnh cộng hưởng sẽ làm gia tăng sức công phá lên rất nhiều lần. 

Ngược lại xã hội mà có những sự chống phá từ bất kỳ lý do nào dù nhỏ nhất 

(tức mất cân bằng) thì giống như ta xây dựng một căn nhà lớn trong nhiều năm 

nhưng đến một lúc nào đó các mâu thuẫn cộng hưởng lại thành một cơn bão 

lớn hay lũ quét là sẽ phá hủy nó trong vòng một giờ vậy.  

Xét trên quan điểm thống nhất như vậy thì có lẽ đạo cân bằng sẽ đáp ứng 

được vì nó không phải là một tôn giáo hay tổ chức xã hội chính trị nên hầu như 

lý thuyết của nó có thể phù hợp với tất cả tổ chức. Nói một cách khác, các giáo 

lý hay triết lý của mọi tôn giáo và mọi quan điểm xã hội đều có thể chính là 

giáo lý, triết lý của đạo cân bằng. Chúng ta có thể dễ dàng chứng minh rằng 

lòng thương yêu, sự cứu chuộc của đạo Thiên chúa hay từ bi, tứ diệu đế, bát 

chánh đạo, luật nhân quả… của đạo Phật cũng như các quan điểm về tứ ân, 

trung, tín, lễ, nghĩa… của đạo giáo hay nho giáo… đều phù hợp với thuyết cân 

bằng. Nếu xây dựng được một học thuyết mà dung hòa vào được các học 

thuyết khác như thế thì học thuyết mới này phải gọi là “học thuyết của các học 

thuyết”, và tôi gọi điều này là sự cân bằng mềm.  
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12-Thầy sư trẻ: làm sao để làm điều này? Khó lắm, vì ngay trong tôn giáo 

của chúng tôi (Phật giáo) cũng đã quá nhiều chia chẻ.  

Trả lời : Phải nói chính xác là cực kỳ khó, vì ngay cả đức Phật cũng không 

thể cải tạo đạo Balamon và chúa Giesu cũng không thể giáo hóa được Do thái 

giáo. Sẽ không thể giải quyết vấn đề này nếu chúng ta không có sự tiếp cận đột 

biến về tư duy. Vì chúng ta không thể áp chế tư tưởng người khác vào với 

mình nên hãy học cách biết hòa nhập tư tưởng của mình vào cái tổng thể của 

người khác. Tôi nhắc lại là ta hòa nhập vào họ chứ không hòa tan vào họ. Khi 

chúng ta muốn thu người khác về mình thì không được nhưng nếu ta đến dung 

hòa với tất cả thì tức là ta sẽ có tất cả. Đây là kiểu tư duy logic ngược tôi đã nói 

và cũng chính là sự cân bằng.  

13-Thầy tu trẻ: Nếu chú nói khó như vậy thì ai sẽ làm nổi điều này ?  

Trả lời: là các thầy, là các bạn trẻ ngồi đây. Thời đại mạt pháp này là nhân 

sinh ra nhiều nhân tài trí tuệ. Vấn đề là cần phải có một trí tuệ sáng chỉ con 

đường cho các bạn đi. Một khi các bạn nhận ra con đường chân lý rồi thì trí tuệ 

các bạn sẽ cho biết ta cần phải làm gì. Tất cả chúng ta phải đi từ giáo dục, giáo 

dục thế nào sẽ tạo ra lớp tương lai thế ấy. Các bạn hãy chuẩn bị hành trang và 

tinh tấn học hỏi tri thức, trau dồi tinh thần và sức lực vì thời cơ sắp gặp thiên 

thời địa lợi, chỉ cần gặp nhân hòa là sẽ thành công. Hãy chú ý thời điểm quan 

trọng này, vì nếu khi thời cơ đến mà chúng ta bỏ lỡ mất thì nhân loại sẽ lại 

sống tiếp trong tăm tối ngàn năm cho tới khi gặp vận hội mới và nhân tài mới.  

Các bạn trẻ, các thầy trẻ là những con người có trí thức, có tuổi trẻ, có sức 

khỏe, lại đang khao khát vươn lên và ham học hỏi nên các bạn phải vượt qua 

những định kiến xã hội và quy tắc của lớp người đi trước, tức gần như ta phải 

tự làm một cuộc cách mạng tư tưởng trong chính mình nếu muốn vượt qua thời 

đại để trở thành những nhân tài. Tôi nói thế có thể sẽ không làm hài lòng thầy 

của các thầy ở đây, nhưng nếu không dũng cảm thì làm sao đức Phật dám cãi 
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thầy của chính Ngài để mà cải tổ Balamon,  để mà có đạo Phật ngày nay cho 

các thầy tu hành, đúng không các thầy.  

14-Bạn trẻ: Chú vừa nói về thời cơ đang tới? Cho con hỏi căn cứ vào 

đâu? 

Trả lời: Tôi nói như vậy dựa vào nhiều căn cứ.  

Thứ nhất theo kinh sách nói thì thời kỳ chúng ta đang là thời kỳ mạt pháp, 

mà cũng theo sách nói “cùng thì tất biến” nên vấn đề “phản phục” là chỉ còn 

chờ thời gian.  

Thứ hai là tôi đã tiếp xúc với khá nhiều bạn trẻ như các bạn, ở nhiều quốc 

gia, mang nhiều tôn giáo khác nhau nên tôi nhận ra tư tưởng cấp tiến đang tiềm 

ẩn trong họ, rất nhiều. Một lớp người trẻ tuổi, được đào tạo có học thức thì 

không dễ gì chấp nhận vô điều kiện các tư tưởng được áp đặt như cha ông của 

họ. Chỉ cần một chút trí tuệ, một chút để ý họ thấy các mâu thuẫn đang xảy ra 

xung quanh và ngay chính với họ. Ví dụ như kinh sách Phật mà họ đang được 

thọ giáo thì xóa bỏ quyền lực của thần linh, chính người thầy của họ miệng dạy 

đệ tử là không được tin vào mê tín nhưng tay lại làm bùa phép làm ăn cho 

người ta và nói họ đọc thần chú để có được “ban phước” của “bề trên”. Vậy bề 

trên đó là ai vậy? Thật mâu thuẫn quá.       

Thứ ba là do chính bởi sự lộn xộn và khổ đau đang gia tăng trên toàn cầu 

đã là nền móng cho sự thay đổi ổn định, do đó người có trí tuệ ngày nay đang 

xuất hiện ngày càng nhiều. Đau khổ và áp bức sẽ làm cho người ta bùng lên. 

Người ta cũng không tin nữa vào những điều mầu nhiệm đang được rao giảng. 

Đây cũng là sự mất cân bằng để làm tiền đề xuất hiện sự cân bằng mới.  

Bởi vậy nhân tài sẽ sớm xuất hiện. Thật ra đã lâu rồi lịch sử chưa ghi nhận 

thêm một nhân tài nào với tư tưởng có khả năng ảnh hưởng tới xã hội thế giới, 

khi xưa chúng ta ghi nhận đức Phật, sau đó là chúa Giesu, ngài Mohamet, đến 
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Lão tử, Khổng tử, gần nhất là Cacmac. Và biết đâu người đó đang là một người 

ngồi ngay đây, trong số các bạn.    

15-Sư trẻ hỏi: Chúng tôi thấy hiện nay hoạt động tôn giáo bị chính quyền 

hạn chế thì làm sao phát huy được?  

Trả lời: Đây cũng là điều bình thường thôi vì trên thế giới và trong mọi 

thời đại thì các chính quyền đều phải tự bảo vệ họ. Có như thế thì chúa Giesu 

mới bị đóng đinh, Lục tổ Huệ năng mới bị truy đuổi, và đạo của Lão tử, Khổng 

tử… hay ngay cả học thuyết Cacmac cũng đâu có thực hiện được khi các ngài 

còn đang sống. Thế kỷ 20 chúng ta có các nhân vật thật như Thích Quảng Đức 

(Bắc tông), Trương Bửu Diệp (Thiên chúa), Huỳnh Phú Sổ (Hòa hảo), Minh 

Đăng Quang (Nam tông)… và biết bao nhiêu anh hùng liệt sĩ cách mạng đều 

chết vì lý tưởng của họ. Ngay cả các thầy còn sống hiện nay như Thích Nhất 

Hạnh, Thích Thanh Từ... dưới chế độ cũ ngày xưa cũng phải tu kín chứ không 

riêng gì ngày nay.    

Nếu ta coi đó là sự bình thường thì chúng ta sẽ không thấy khó chịu vì 

điều đó, như thế chúng ta đã biết hài lòng với những thứ làm ta không hài lòng, 

và điều này chính là sự tự cân bằng. Người tu hành không nên có cái tâm ấm 

ức vì nó sẽ đốt cháy công đức của chính mình. Chúng ta cần tỉnh giác, nhận ra 

vấn đề thực tại “là như thế” và hành động sao cho hài hòa với chính quyền chứ 

không nên có thái độ đối kháng. Chúng ta cũng cần hiểu tại sao các nhà cầm 

quyền họ lại có thái độ như thế với những người không cùng ý thức hệ? Thế 

giới xưa nay vẫn đang rối loạn mất cân bằng làm con người mất lòng tin lẫn 

nhau. Sự rối loạn ấy chính là tâm bệnh xã hội. Cả thế giới này đang bị bệnh 

“nghi ngờ” nên luôn sống trong sự “đề phòng”. Các chế độ cầm quyền cũng 

vậy, họ phải luôn đề phòng để bảo vệ chế độ bởi vì luôn có các sự đối kháng 

trong xã hội. Một khi đã hiểu điều này, nếu những người tu sĩ các bạn cũng 
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không tự thoát ra khỏi vòng xoáy cuộc đời thì sao tu hành yên ổn, làm sao mà 

giải thoát được.  

Còn làm sao để sống tu và hành pháp của tôn giáo mình thì chúng ta phải 

hòa thuận và tuân thủ một số quy định của chính quyền thôi, điều này tôi gọi là 

sự hòa nhập, tức là mình cân bằng với chính quyền. Nếu chúng ta chứng minh 

được rằng chúng ta không làm hại đến chính quyền, thậm chí mang lại ích lợi 

cho đất nước và chính quyền thì không lẽ gì họ ngăn cấm. Hãy sống và hoạt 

động cân bằng, đừng nghe lời kích động của ai đó để làm việc vì lợi ích của 

họ, gây chiến tranh bạo động thì chỉ khổ người dân mà thôi, lợi ích gì đâu vì đó 

là trái đạo.   

16-Bạn trẻ: như tình hình hiện nay vậy thì thế hệ bọn con phải làm gì 

chú?  

Trả lời: chúng ta bắt đầu từ việc nhìn xa trông rộng. Nếu chúng ta hành 

động chắp vá kiểu sai đâu sửa đó, cần gì làm nấy chỉ để đáp ứng nhu cầu trước 

mắt thì xã hội này tiếp tục rơi vào ngõ cụt như hiện nay.   

Vì thế chúng ta hãy bắt đầu từ giáo dục, nếu từ bé chúng ta được cha mẹ 

hay thầy cô giảng dạy theo một tư tư tưởng nào thì khi lớn lên chúng ta mang 

tư tưởng đó là của mình, rồi đến lượt trưởng thành chúng ta lại tiếp tục giảng 

cho con cháu và học trò của mình... cứ thế hệ tư tưởng đó sẽ trở thành nền tảng 

suy nghĩ của xã hội. Do vậy, để thay đổi cách tư duy luận ta phải mất nhiều thế 

hệ.  

Nếu thực sự muốn có một sự thay đổi vài mươi năm sau thì bây giờ các 

bạn phải tự thay đổi tư duy và phẩm cách của bạn để rồi các bạn sẽ dạy cho 

con cháu và học trò của mình như thế. Vài chục năm sau cả xã hội sẽ thay đổi 

– thay đổi trong hòa bình và ổn định.  

Vậy ngay bây giờ việc đầu tiên là các bạn phải thay đổi trong tư duy của 

mình. Hãy giữ thái độ tỉnh giác, cân bằng để đánh giá một cách khách quan 
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nhất những gì đang xảy ra trong môi trường sống của mình. Đánh giá lại 

những nhận thức xưa nay của mình. Việc đánh giá phải thật sự khách quan, 

không phân biệt ưu tiên hay lệ thuộc vào bất cứ quan điểm nào, dù là của bất 

cứ ai đưa ra. Sau đó chúng ta phân chia ra rõ ràng cái nào là hợp lý với mình, 

cái nào chưa thể nhận xét và cái nào không đúng. Cái nào thấy sai ta mạnh dạn 

quăng vào hộp rác.  

Để có thể biết phân chia chính xác các bạn phải lấy mốc dựa vào bản chất 

của vũ trụ là nguyên lý cân bằng. Hãy tìm đọc Tâm pháp phần 1: nguyên lý 

cân bằng.  

Ví dụ: các bạn có bao giờ nghĩ tới chủ đề “kinh sách là để làm gì không?”. 

Nếu nói để tụng kinh hàng ngày sẽ được lợi ích là chư Phật sẽ gia hộ độ trì cho 

bạn sự giàu có và may mắn chẳng hạn, thì ta xét rằng ai sẽ gia hộ, gia hộ bằng 

cách nào, ai cho bạn tài sản nhà lầu xe hơi để có sự giàu... tôi chắc không phải 

là chư Phật. Cách hiểu này không có sự cân bằng. Còn nếu hiểu rằng chúng ta 

cần tìm đọc kinh sách để lấy những lời giáo huấn của chư Phật mà hiểu và thực 

hành theo thì sẽ tự mang lại được những thành công cho chính mình theo luật 

nhân quả quy định. Điều này là cân bằng vì bên trao là tri thức của trí tuệ chư 

Phật ghi trong kinh sách, bên nhận là tri thức ấy được tiếp nhận bởi trí tuệ 

người đọc. Và đây mới là điều thật sự chư Phật muốn chúng ta làm. Như thế 

một câu hỏi khác sẽ bật ra là có cần thiết phải tụng đọc kinh mỗi ngày, tức lập 

đi lập lại một bài kinh từ năm này qua năm khác không. Trả lời câu này có hai 

cách, người mới học đạo thì cần vì để thuộc nằm lòng kinh sách, nhưng với 

người đã thuộc rồi thì chỉ cần hiểu được ý kinh sách, biết và thực hành làm 

theo hàng ngày mới là điều quan trọng, còn việc tụng kinh mỗi ngày, nếu là sở 

thích thì làm chứ bắt buộc và bảo rằng phải làm như thế mới mang lại may 

mắn hay được nhiều công đức... gì đó nữa thì quả là không có cơ sở - tức 

không có sự cân bằng. Cứ tiếp tục như thế thì các câu hỏi khác nữa sẽ bật ra.              
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Đây là một ví dụ đơn giản nhất nhưng sát thực tế, tất cả những vấn đề 

khác trong cuộc sống các bạn cũng đem thuyết cân bằng ra mà xem xét như thế 

đó.  

17-Người lớn tuổi: sức khỏe tôi ngày càng kém. Chú chỉ tôi dùng phương 

pháp cân bằng của chú để chữa bệnh được không.  

Đáp: Bác hơn tôi vài tuổi, chúng ta đều đang ở lứa tuổi về chiều. Tôi cũng 

bị rất nhiều chứng bệnh, từ bé xíu tôi bị bệnh động kinh, thanh niên tôi bị bệnh 

tim, trung niên tôi bị việm gan từ A,B,C, rồi dạ dày, xoang mặt, khớp xương... 

nói chung là đủ cả. Tôi sống được và được như bây giờ có lẽ cũng là phép 

nhiệm màu. Nhưng tôi biết rõ ràng rằng phép màu đó do chính tôi mang lại cho 

mình, vì trước đây tôi đã bị bác sĩ chê rồi. Nhờ luyện tập thiền định, tập khí 

công, yoga và ăn uống dưỡng sinh mà tôi còn ngồi đây nói chuyện.   

Chúng ta sao thoát được quy luật sinh già bệnh chết. Nếu chúng ta biết 

bình thản đối diện với chúng thì cũng chẳng có lo sợ gì. Như vậy việc đầu tiên 

là phải biết làm chủ cái tâm sợ của mình để luôn sống lạc quan yêu đời, chấp 

nhận mọi hoàn cảnh cuộc sống. Cái này gọi là lập cân bằng về tinh thần. Sau 

đó với tinh thần cân bằng chúng ta sẽ quán chiếu lại thân thể của mình xem nó 

bệnh gì, yếu ra sao và tìm cách thuốc thang, luyện tập, ăn uống có chọn lọc để 

lập lại quân bình cho nó. Chúng ta lớn tuổi rồi, phải biết nương theo cơ thể tự 

nhiên mà sống - đó chính là sống cân bằng. Bác hãy tập thiền mỗi ngày, thiền 

giúp thân tâm mình cân bằng và nhất là hạn chế sự phát triển của bệnh giảm trí 

nhớ (Azemer?) và bệnh run (pakison?) mà người lớn tuổi hay gặp. Khi đau đớn 

thiền định cũng giúp ta giảm đau hiệu quả để tăng sự chịu đựng của cơ thể. 

Chúc bác mạnh khỏe.     

18-Mẹ: tôi có con bệnh tự kỷ. Phép cân bằng cho biết có thể giúp gì cho 

cháu?  
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Đáp: Bản thân tôi và con trai tôi cũng bị tăng động tự kỷ từ khi mới sinh, 

có lẽ do di truyền, đây đang là vấn đề thời sự nên chúng ta hãy trao đổi kỹ.    

Tự kỷ cũng như một số chứng khác như rối loạn giới tính đều có nguồn 

gốc từ mất cân bằng trong tâm thức, tức lỗi của hệ thống thông tin sinh học cơ 

sở đang điều khiển hoạt động sống của chúng ta. Sự rối loạn này do nhiều 

nguyên nhân, có thể do sức khỏe cha mẹ có vấn đề lúc mang thai, hay tinh thần 

người mẹ khi mang thai gặp khủng hoảng hay thậm chí do nghiệp báo thân, tức 

là những tập khí thông tin từ nhiều đời cha mẹ trước bây giờ theo nhân duyên 

mà tới. Những người này thường có trường năng lượng sinh học không ổn 

định, sóng sinh học nhạy cảm nên họ không tự điều khiển ổn định nội tâm của 

mình, thậm chí bị đẩy đưa bởi các tâm thức khác nên tạo ra người nhiều nhân 

cách. Nếu chấp nhận quan niệm nguyên nhân bệnh tự kỷ là do mất cân bằng 

trong cơ chế điều khiển thông tin tâm thức, giống như lỗi của phần mềm máy 

tính thì có lẽ hầu hết tất cả mọi người chúng ta đều mang mầm mống của bệnh, 

chỉ có điều là thể nặng hay nhẹ, phát ra hay chưa phát ra mà thôi. Có thể đời ta 

chưa phát bệnh nhưng đời sau của ta là con cháu có thể phát bệnh là do di 

truyền. Xưa nay khoa học chỉ tập trung vào việc nắn sửa phần thể hiện bên 

ngoài mà chưa quan tâm đến gốc sinh bệnh là rối loạn thông tin tâm thức nên 

không giải quyết triệt để vấn đề.  

Não bộ con người phần phía sau ót gáy chứa các vùng điều khiển hệ thần 

kinh thực vật. Khi vùng này bị bế tắc là các hoạt động của các cơ quan trong 

cơ thể chúng ta bị rối loạn. Ở người bị bệnh tăng động tự kỷ, hoặc là có sự 

ngưng trệ điều khiển làm cho người bệnh bất động, hoặc là các bộ phận như 

tay chân… hoạt động múa máy vô thức do họ không kiểm soát được hành vi. 

Nếu người bệnh biết dùng vùng hoạt động của ý thức là ở phía trước trán chú ý 

vào vùng ót này sẽ cảm thấy ở đó sự khó chịu và nóng ran mỗi khi hành vi bộc 

phát. Khi chúng ta thấy được như vậy và tìm cách thanh tịnh cân bằng lại nó, 
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hay tiếp năng lượng cho nó thì triệu chứng bệnh sẽ cải thiện. Kinh nghiệm 

riêng của tôi là mỗi khi bị giật tay chân, cổ gáy hay môi, mắt… tôi thanh tịnh 

tâm chú ý tới vùng sau đầu và nơi cơ thể bị co giật, khi đó năng lượng trào đến 

những chỗ ấy và tự nhiên cơ thể ngừng tăng động vì nó đã được cân bằng trở 

lại.   

Giải quyết gốc rễ của bệnh này đòi hỏi chúng ta kiên trì và có niềm tin sâu 

sắc, không những của riêng người bệnh mà còn cả gia đình thân thuộc. Đầu 

tiên và quan trọng là làm sao để chấp nhận được rằng tất cả chúng ta và người 

thân đều có thể, đã hay đang mắc bệnh, và đây là điều bình thường trong xã 

hội, để chúng ta nhận diện nguyên nhân tạo ra bệnh. Chỉ cần chúng ta tự nhận 

diện được như thế thì khả năng tự sửa chữa phần lỗi thông tin của tâm thức là 

rất cao. Thường thì chúng ta phải học cách chấp nhận sống chung với bệnh tật 

và tự điều chỉnh hành vi và suy nghĩ sao cho cân bằng với môi trường và với 

chính mình, nghĩa là chúng ta phải tự kiểm soát được bệnh của mình chứ hết 

hẳn bệnh thì rất khó nếu nó bắt nguồn từ di truyền bẩm sinh.   

Để làm việc này chúng ta phải giữ tâm thức thanh tịnh, thường thì qua tập 

thiền định. Việc thiền định là mục đích để lập lại quân bình (cân bằng) trong 

tâm thức chúng ta. Khi ngồi thiền chúng ta cố gắng đuổi các tạp niệm bằng 

cách tập trung vào làm một việc gì, hay suy nghĩ chú ý vào một việc, gọi là cân 

bằng cứng, tức dùng tịnh để chế áp động. Nếu dùng cách này thất bại thì chúng 

ta sẽ “tương kế tựu kế” bằng cách dùng chính tạp niệm để theo dõi tạp các 

niệm khác đang dấy lên, ta chú ý nghe xem cái não của mình nó đang muốn 

nghĩ gì, hãy chú ý tới các bộ phận trên cơ thể xem nó muốn làm gì, ví như khó 

chịu, ngứa ngáy, ngoạy ngọ, buồn buồn, giật giật, rung lắc… và cứ để tự nhiên 

chứ đừng chống lại, chỉ im lặng theo dõi các diễn biến, thậm chí có trường hợp 

ta còn cố tính hỗ trợ thêm cho nó, ví dụ nó muốn giật tay hay nghẹo cổ thì ta 

cố tình chủ động làm luôn… và bạn cứ thế, nếu không chống lại nó bạn sẽ thấy 
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lẽ nhiệm màu, hoặc não nó cũng chẳng muốn nghĩ tạp niệm nữa, chẳng muốn 

giật cơ thể nữa, hoặc ta ý thức được việc ta đang là như thế thì ta sẽ có cách 

chỉnh lại để cho tâm thức đừng có hành động mất kiểm soát nữa, vì nếu ta biết 

ta đang mất kiểm soát thì ta mới kiểm soát được chính mình. Đây là cân bằng 

mềm, tức hòa nhập để cân bằng. Mỗi buổi sáng thức dậy và buổi tối trước khi 

đi ngủ hãy làm việc này, đầu tiên mỗi lần chỉ cần 10 phút, sau vài tuần tăng lên 

30 rồi 60 phút. Trong ngày bất cứ lúc nào rảnh rang được vài phút là ta lại làm 

như vậy. Bất cứ khi nào mà cơ thể cảm thấy khó chịu ta hãy dừng công việc lại 

để tịnh tâm. Việc thanh tịnh tâm này không đòi hỏi về thời gian, bài tập và các 

tư thế nằm, ngồi, đi… mọi lúc mọi nơi đều được.   

Với các bé chưa có ý thức được thì cha mẹ hay người gần nhất phải biết 

thiền định, trường năng lượng thanh tịnh này sẽ ảnh hưởng đến đứa trẻ theo 

dạng cộng hưởng. Chúng ta luyện cho các bé sự tập trung bằng những trò chơi 

mang tính tương tác cân bằng mà bé thích, và hãy cùng chơi với bé. Chúng ta 

không được làm bé tự ti sống trốn tránh các bạn, và cũng như làm sao để bé 

biết bệnh của mình nhưng không có mặc cảm về điều đó. Bằng nhiều cách 

chúng ta giúp người bệnh phải sống hòa hợp cân bằng với người xung quanh, 

với công việc và với chính mình.  

Do có nhiều nguyên nhân gây bệnh, cũng như có nhiều dạng biểu hiện của 

bệnh, nên chúng ta phải kết hợp nhiều cách, tức phải cân bằng phù hợp với mỗi 

trường hợp. Nếu nguyên nhân bệnh là bẩm sinh do lỗi hệ thống thì chúng ta chỉ 

nên kỳ vọng người bệnh tập sống bình thường nhất chứ để trở thành người 

bình thường thì rất khó. Mấy chục năm nay dù biết cách điều chỉnh bệnh và cố 

gắng nhưng tôi không thể trở thành người bình thường được, đó là sự thật. Còn 

nếu bệnh phát sinh thứ cấp, ví dụ như ảnh hưởng của môi trường xã hội hay bị  

tai nạn thì còn hy vọng khỏi hẳn bệnh.  
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Tôi nghĩ rằng về y học, hãy nghiêm túc nghiên cứu cách chỉnh sửa thông 

tin hệ tâm thức, tức là chữa rối loạn các thông tin điều khiển thần kinh chứ 

không riêng hệ thần kinh, có như thế ta mới rốt ráo được trong điều trị các loại 

bệnh như tự kỷ, mất trí nhớ, run tay chân, rối loạn giới tính…  

19-Hỏi: tôi lúc khỏe lúc mệt mà y như giả vờ. Đi khám bệnh mãi mà bác sĩ 

không thấy bệnh. Có phải tôi bị mất cân bằng?  

Đáp: Đúng rồi, vậy là chị đã tìm hiểu về cân bằng. Bệnh của chị giống của 

vợ tôi. Cơ thể của chúng ta được điều khiển bởi hệ thần kinh thực vật. Chính 

xác là thông tin của hệ thần kinh thực vật mà tôi gọi là phần mềm sinh học cơ 

sở, tức là tâm thức. Thông tin này bị lỗi là cơ thể ta cũng “đứng máy” như 

thỉnh thoảng máy vi tính của ta gặp vậy. Cái việc này do nó mất cân bằng, tức 

bị trì trệ hay bế tắc sự điều khiển ở một hay nhiều cơ quan nào đó của cơ thể 

chúng ta. Chỉ cần một cơ quan, ví dụ tim chẳng hạn, mà bị tắc là các nơi khác 

ảnh hưởng dây chuyền ngay. Bây giờ chúng ta hãy lập lại cân bằng cho cơ thể, 

cho tâm thức của mình thì mới giải quyết rốt ráo căn bệnh. Tây y hiện chưa 

chữa được bệnh này, nếu có chăng khi thấy bạn bị mệt thì họ cho bạn thuốc gì 

đó để cấp cứu, hoặc để bạn ngủ. Sau khi tỉnh dậy bạn được reset lại nguồn nên 

cảm thấy khỏe thôi, y như bạn reset lại cái máy vi tính của bạn là nó chạy lại 

vậy. Thiền định nhằm lập lại sự cân bằng nên rất có lợi trong các trường hợp 

này.  

20-Hỏi-đáp:  

-Ông có phải là một thiền sư không?   

-Không! 

-Vậy ông là ai?  

-Tôi là ông.  

-Vậy tôi là ai? 

-Là giáo chủ và là đệ tử của chính mình.   
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-Mục đích của đạo cân bằng là gì?  

-Là chính sự cân bằng! Hãy sống, suy nghĩ, hành động và truyền bá sự cân  

bằng. 

-Ông có thể cho chúng tôi một lời khuyên không? 

-Tôi sẽ tặng các bạn bài thơ CÂN BẰNG 

 

Bao dòng sông con suối 

Đều đổ về biển khơi 

Đường đời muôn nghìn lối 

Cũng hợp một mà thôi 

Trăm đạo là một đạo 

Chớ ngăn chia đường nào 

Thì hoa sen sẽ nở 

Chân lý mở lối vào 

Một và hai là một 

Quay định lại chính thân 

Đó ấy là lối đạo 

Đó ấy là lối đời 

Tự nhiên thuận ý trời  

Tự nhiên thuận lòng người 

Vô tư rộng miệng cười 

Dù sóng to bão lớn  

Thân tâm vẫn thảnh thơi  

Chớ nghĩ suy phân biệt 

Thì tâm lệ ngừng rơi 

Đường đời bao phiền não 

Đừng dựng thêm lối rào 
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Bình đẳng không phân biệt 

Sống lẽ đạo cân bằng 

Thì muôn sự hòa hợp 

Họa đi phúc tự tăng!. 

 

Hy vọng cuốn sách này sẽ mang lại những giá trị thiết thực cho chúng ta. 

Cái bắt đầu và điểm kết thúc đều đến từ sự cân bằng, chúng ta có thể thay đổi 

cả thế giới này và thay đổi đến tận gốc rễ chính bản thân mình. Xin trân trọng! 
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Bài 6- Cân bằng và sức khỏe  
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