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Nguyễn đức Chí 

 
Triết Học Đông Phương dựng lên thuyết Vũ trụ 
phát nguồn từ cái Không, và ngày nay  Khoa 
Học Tây Phương cũng đã xác nhận vũ trụ 
nguyên thủy phát xuất từ cái Không sau Big 
Bang. Các Khoa Học gia đương thời đã ước 
tính được tòan thể vật chất trong vũ trụ gồm 
4% là vật chất hữu hình, 22% là vật chất tàng 
hình (dark matter), phần lớn còn lại là không gì 
cả, được gọi là năng lượng ẩn hình (dark 
energy), đó là cái Không đang được các Khoa 
học gia tranh đua tìm kiếm. Cái Không này chỉ 
là một phần của cái Không bao la hơn, và tất cả 
vật chất hữu hình, vật chất tàng hình, và năng 
lượng ẩn hình chỉ là biểu hiện của cái Không 
bao la này.  
 
Vạn vật trong vũ trụ đều là biểu hiện của cái 
Không. Có thể cái Không còn biểu hiện trong 
những vũ trụ khác chồng chấp lên vũ trũ trụ 
này, hay xen kẽ với nhau và với vũ trụ này, hay 
tiếp nối với nhau. Để so sánh với giả thuyết 
trên, tôi lấy thí dụ dùng AutoCad để vẽ họa đồ 
một khu phát triển gia cư. Nếu lấy layer 1 của 
họa đồ từ computer ra, thì ta chỉ thấy họa đồ 
các tòa nhà cái nọ xếp bên cạnh cái kia. Lấy 
tiếp layer thứ 2 chồng lên layer 1 ta sẽ thấy 
đường xá trong khu gia cư, đất chỗ cao chỗ 
thấp. Layer 3 sẽ cho biết tên các đường phố, số 
nhà, v. v. Các vũ trụ trong giả thuyết, có thể 
giống như các layers của họa đồ khu gia cư 
vậy. 
 
Nay bàn về con người, chúng ta cũng chỉ là 
biểu hiện của cái Không. Nhiều người nghĩ 
rằng chết là hết. Vì đau khổ quá, vì cô đơn quá, 

vì ốm đau quá, muốn thóat khỏi cái đời sống 
này, không ít người đã tìm đến cái chết, và nghĩ 
rằng như thế là thoát nợ. Còn những người 
khác, cũng nghĩ chết là hết, vậy sống được 
ngày nào hãy hưởng thụ ngày đó, làm những gì 
mình muốn dù có hại đến người, vật khác. 
Những người trên đã quên một nguyên tắc căn 
bản, đó là Nguyên Nhân và Hậu Quả, hay Nhân 
Quả. Mọi sự việc đều bị chi phối bởi luật Nhân 
Quả. Nhân Quả rất uyển chuyển, thay đổi với 
hòan cảnh, sự việc, thời gian, v.v. 
 
Thân xác con người là biểu hiện của cái 
Không, chết đi cũng chỉ là biểu hiện của cái 
Không. Như vậy chết đi thì còn gì? Thưa đó là 
cái Không ở trạng thái khác mà chúng ta 
thường gọi là linh hồn, tâm linh,..Vì có luật 
Nhân Quả, cái Không đó có thể lại biểu hiện 
trên trái đất này dưới hình thức người, vật, cây 
cỏ,…hay có thể biểu hiện trong một vũ trụ 
khác. Cái Không đó cứ tồn tại mãi mãi như 
vậy. 
 
Giác ngộ (enlightenment) là gì? Đó là trở về 
cái Không nguyên thủy, hay nói khác đi, đồng 
nhất với cái Không, thoát khỏi luật Nhân Quả. 
Khi đã đồng nhất với cái Không thì  không còn 
là gì cả mà cũng là tất cả, vì tất cả vạn vật chỉ 
là biểu hiện của cái Không. 
 
Làm sao thoát khỏi Nhân Quả, đó là cả một vấn 
đề, vì bất cứ một hành động, một suy nghĩ đều 
bị tác dụng bởi Nhân Quả. Tìm phương pháp 
thoát vòng Nhân Quả cũng nan giải như  tìm 
cái Không (dark energy) của các Khoa Học gia  
đương thời. 
 

 




