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Phaät Giaùo coù theå thoûa maõn taát caû nhöõng ñoøi hoûi cuûa moät toân giaùo hôïp lyù, 

Phaät Giaùo thích hôïp vôùi nhöõng nhu caàu cuûa töông lai theá giôùi. Phaät Giaùo vöøa 

khoa hoïc, vöøa hôïp lyù, laïi vöøa tieán boä.  

Phaät Giaùo vöôït qua söï hieåu bieát cuûa khoa hoïc hieän ñaïi raát xa.  

Phaät Giaùo chaáp nhaän trí tueä khôûi leân töø caùc giaùc quan cuõng nhö kinh 

nghieäm cuûa caù nhaân thaâu ñaït ñöôïc nhôø söï reøn luyeän ñôøi soáng taâm linh.  

Chaân lyù ñöôïc khoa hoïc khaùm phaù chaúng qua laø thöù chaân lyù töông ñoái vaø 

bieán ñoåi theo thôøi gian, trong khi chaân lyù maø ñöùc Phaät khaùm phaù ra laø moät thöù 

chaân lyù cöùu caùnh vaø tuyeät ñoái: Chaùnh Phaùp khoâng thay ñoåi theo khoâng gian vaø 

thôøi gian. Hôn nöõa, traùi laïi vôùi nhöõng lyù thuyeát ñöôïc tuyeån choïn cuûa khoa hoïc, 

ñöùc Phaät khích leä ngöôøi trí chôù coù baùm víu theo lyù thuyeát, khoa hoïc hoaëc 

phöông dieän khaùc.  

Ñaùng leõ laäp thuyeát, ñöùc Phaät daïy nhaân loaïi laøm theá naøo ñeå khaùm phaù 

caùc Chaân Lyù Toái Haäu. Ñöùc Phaät chæ con ñöôøng cho chuùng ta, nhôø ñoù maø chuùng 

ta coù theå khaùm phaù trong chính chuùng ta baûn chaát cuûa ñôøi soáng, muïc ñích thaät 

söï cuûa cuoäc ñôøi, v.v... 

      LYÙ THUYEÁT TOÁI CAO VEÀ VUÕ TRUÏ, trang 57 
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NHÔN: 

 

 Nhieàu neàn toân-giaùo ñaõ bò rung-rinh döôùi söï tieán-boä vöôït böïc cuûa kyû-thuaät 

khaûo-coå; vì vaäy, raát nhieàu ngöôøi trí-thöùc toát töï hoûi chuyeän gì seõ xaõy ra ñoái vôùi 

caùc neàn toân-giaùo cuûa hoï khi phaûi ñöông ñaàu vôùi khoa-hoïc cuûa theá-kyû thöù 

XXI? 

 Trong quyeån saùch Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, (The Ultimate 

Theory of The Universe) Pram Nguyen, 1ISBN: 1-4134-0425-1, trang 52, vieát 

Ngaøy nay chuùng ta soáng trong thôøi ñaïi cuûa khoa hoïc, khoa 

hoïc aûnh höôûng leân moïi phöông dieän cuûa cuoäc soáng. Keå töø cuoäc caùch 

maïng khoa hoïc trong theá kyû XVII, khoa hoïc tieáp tuïc aûnh höôõng raát 

lôùn veà caû hai maët tö töôûng vaø haønh ñoäng cuûa chuùng ta. Trong aùnh 

saùng cuûa nhöõng khaùm phaù maø khoa hoïc hieän ñaïi ñem laïi, chuùng ta 

khoâng laáy gì laøm khoù khi hieåu raèng raát nhieàu quan ñieåm cuûa caùc toân 

giaùo veà vaán ñeà vuõ truï, vaø ñôøi soáng chæ laø nhöõng tö töôûng chòu aûnh 

höôûng theo taäp tuïc maø hình thaønh. Thöôøng thì caùc neàn toân giaùo ñeàu 

coù coáng hieán cho loaøi ngöôøi söï môû mang vaø tieán boä. Caùc neàn toân 

giaùo ñaët neàn taûng cho nhöõng giaù trò, tieâu chuaån vaø nhöõng nguyeân lyù 

ñeå höôùng daãn con ngöôøi soáng sao cho ra ngöôøi. Nhöng, taát caû nhöõng 

gì toát maø caùc neàn toân giaùo ñaõ laøm, vaãn coù theå khieán cho caùc neàn toân 

giaùo bò huõy dieät trong thôøi ñaïi cuûa khoa hoïc hieän ñaïi, neáu caùc tín ñoà 

coá gaéng giam giöõ chaân lyù vaøo nhöõng hình töôïng coá ñònh, nhöõng tín 

ñieàu ñoäc ñoaùn, khích leä nhöõng buoåi leã, vaø söï tu taäp ñi leäch ra ngoaøi 

yù nghiaõ chaùnh do ñaáng Giaùo Chuû laäp ra. 

Xin löu yù vôùi quí ngaøi raèng Maït Nhaân voán khoâng muoán pheâ 

bình hay chæ trích baát cöù moät neàn toân giaùo naøo ôû trong quyeãn saùch 

naày. Nhö ñöùc vua A-Duïc (Asoka) cuûa AÁn Ñoä ñaõ töøng tuyeân boá, ñaïi 

khaùi nhö sau: 

Pra
m N

gu
yen



4 

 

Chôù neân toân troïng toân giaùo cuûa mình theo roài thì phæ 

baùng toân giaùo cuûa ngöôøi khaùc, nhöng, caàn phaûi toân troïng 

nhöõng neàn toân giaùo khaùc vôùi lyù do naày hoaëc lyù do khaùc. Laøm 

nhö theá, mình laøm cho toân giaùo cuûa mình phaùt trieån vaø traû laïi 

vieäc phuïng söï cho toân giaùo cuûa ngöôøi. Laøm traùi laïi laø töï mình 

ñaøo huyeät choân toân giaùo mình, ñoàng thôøi laøm toån haïi ñeán toân 

giaùo khaùc. Baát cöù keû naøo toân troïng toân giaùo cuûa haén vaø phæ 

baùng nhöõng toân giaùo khaùc, baèng caùch nghæ raèng, ‘Toâi seõ vinh 

danh toân giaùo maø toâi theo ñuoåi.’ Tuy nhieân, keát quaû cuûa vieäc 

laøm nhö theá seõ trôû neân traùi ngöôïc laïi vôùi ñieàu keû aáy mong 

muoán, vì chính haén ñaõ laøm toån haïi naëng ñeán toân giaùo maø haén 

ta theo ñuoåi, vì vaäy, söï hoaø khí laø ñieàu hay. Haõy cuøng nhau 

laéng nghe, vaø haõy coù yù chí laéng nghe nhöõng giaùo lyù coâng khai 

tuyeân boá bôûi caùc neàn toân giaùo khaùc. 

 

Raát nhieàu ngöôøi söû duïng toân giaùo, khoaùt aùo toân giaùo vaø mang 

nhöõng bieåu töôïng cuûa toân giaùo, ñeå troán nhöõng söï thaät phuû phaøng cuûa 

cuoäc ñôøi. Hoï coù theå caàu nguyeän raát thöôøng xuyeân nôi caùc nhaø thôø, 

chuøa, ñình, thaùp, mieáu, nhöng maø chöa chaéc hoï laø nhöõng ngöôøi thaät 

söï coù taâm caàu Ñaïo vaø hieåu roû toân giaùo cuûa hoï ñaïi dieän cho caùi gì. 

Khi maø toân giaùo bò ñaùm ngöôøi voâ minh, tham tröôùc ñem ra luaän baøn 

ñeå tranh giaønh quyeàn löïc, lôïi ích caù nhaân, ngöôøi ta laäp töùc chæ tay 

buoäc toäi vaø cho raèng toân giaùo ñoù phi lyù. Tuy nhieân, caàn phaûi phaân 

bieät toân giaùo naày hôn toân giaùo khaùc vì giaùo lyù chôù khoâng phaûi vì 

maïnh ñöôïc yeáu thua. Tröôùc khi moät ngöôøi naøo ñoù chæ trích, keû ñoù 

caàn phaûi hoïc taäp nhöõng giaùo lyù cuûa ñaáng saùng laäp vaø tìm xem coù 

choå naøo sai laàm töø baûn chaát cuûa giaùo lyù ñoù hay khoâng. 

Con ngöôøi caàn toân giaùo khoâng phaûi ñeå taïo cho mình moät giaác 

mô cho kieáp sau, hoaëc cung caáp cho mình nhöõng tín ñieàu ñeå laøm 

theo, laøm nhö vaäy keû ñoù ñaõ baét trí thoâng minh cuûa haén ñaàu haøng vôùi 
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cuoäc soáng khaéc nghieät, vaø trôû thaønh phieàn nhieãu cho nhöõng ngöôøi 

xung quanh. Toân giaùo caàn phaûi thích ñaùng, hôïp lyù ñeå con ngöôøi soáng 

ôû ñaây, ngay baây giôø, tu taäp, tìm hieåu nhöõng ngöôøi khaùc, trong khi 

laøm göông maãu cho keû khaùc noi theo. Caû hai ngaøi Sri 

Dhammananda vaø Narada Maha Thera tuy khaùc mieäng nhöng ñoàng 

lôøi ñaõ tuyeân boá: 

Neáu chaúng coù nhöõng tö töôûng ñaïo ñöùc chæ ñaïo thì khoa 

hoïc laø moät moái nguy cho nhaân loaïi. Khoa hoïc ñaõ taïo ra maùy 

moùc, roài maùy moùc trôû thaønh chuû nhaân oâng cuûa con ngöôøi. 

Bom ñaïn laø nhöõng moùn quaø cuûa khoa hoïc daâng cho moät soá 

ngöôøi quyeàn theá caàm vaän maïng cuûa theá giôùi. Trong khi nhaân 

loaïi ñang chôø ñôïi trong ñau khoå vaø kinh haûi, hoï chaúng bieát 

chöøng naøo nhöõng vuû khí nguyeân töû, caùc chaát hôi ñoäc haïi, 

nhöûng vuû khí cheát ngöôøi- taát caû nhöõng thöù naày laø keát quaû cuûa 

caùc cuoäc nghieân cöùu vaø ñuùc cheá cuûa khoa hoïc kyû thuaät ñeå 

gieát ngöôøi moät caùch höõu hieäu- seõ ñöôïc söû duïng leân hoï. Khoâng 

nhöõng khoa hoïc hoaøn toaøn thaát baïi trong vieäc cung caáp cho 

nhaân loaïi moät chæ daãn veà ñaïo ñöùc cho nhaân loaïi, maø noù coøn 

ñoå theâm nhieân lieäu cho ngoïn löûa tham duïc cuûa con ngöôøi. 

Khoa hoïc chaúng theøm ñaù ñoäng gì ñeán ñaïo ñöùc, noù chæ bieát taøn 

phaù: noù trôû thaønh moät thöù quaùi vaät maø con ngöôøi ñaõ khaùm phaù 

ra. Vaø keùm may maén thay cho nhaân loaïi, chính con quaùi vaät 

naày ñaõ trôû thaønh maïnh hôn ngöôøi taïo ra noù. Tröø phi, con ngöôøi 

hoïc hoûi caùch keàm cheá vaø kieåm soaùt con quaùi vaät naày baèng 

caùch thöïc haønh nhöõng giaù trò ñaïo ñöùc cuûa toân giaùo, neáu khoâng 

noù seõ khoáng cheá loaøi ngöôøi moät ngaøy gaàn ñaây. Neáu chaúng coù 

söï höôùng daãn cuûa toân giaùo, khoa hoïc seõ laø moät moái hoïa ñoå 

naùt vaø ñieâu linh cho nhaân theá. Traùi laïi, khoa hoïc keát hôïp vôùi 

moät neàn toân giaùo nhö Phaät Giaùo coù theå chuyeãn hoùa theá giôùi 

naày thaønh moät nôi thanh bình, an toaøn vaø haïnh phuùc. Chöa 

Pra
m N

gu
yen



6 

 

bao giôø coù khi khoa hoïc vaø toân giaùo coäng taùc vôùi nhau moät 

caùch khaån caáp ñeå phuïc vuï ñaéc löïc cho nhaân loaïi. 

Toân giaùo chaúng coù khoa hoïc hoå trôï laø thöù toân giaùo queø 

quaët, trong khi khoa hoïc maø chaúng coù toân giaùo hoå trôï thì noù laø 

thöù toân giaùo ñui muø. Trí tueä cuûa Phaät Giaùo tìm ra döïa treân 

loøng töø bi ñoùng moät vai troø cöïc kyø quan troïng trong vieäc hoaøn 

chænh khuynh höôùng nguy hieãm maø khoa hoïc hieän ñaïi ñang 

tieán ñeán. Phaät Giaùo coù theå cung caáp söï höôùng daãn veà maët taâm 

linh ñeå giuùp cho vieäc nghieân cöùu khoa hoïc vaø phaùt minh nhaèm 

phuïc vuï cho moät töông lai saùng laïn hôn. Phaät Giaùo coù theå 

cung caáp nhöõng muïc ñích coù giaù trò cho söï tieán boä cuûa khoa 

hoïc maø hieän nay noù ñang ñöông ñaàu trong noåi tuyeät voïng cuûa 

söï noâ leä hoùa do chính nhöõng phaùt minh cuûa noù gaây ra. 

 

Albert Einstein ñaõ ñoùng goùp cho Phaät Giaùo khi maø oâng ñaõ ñeà caäp trong töï 

truyeän cuûa ñôøi mình nhö sau: 

Neáu coù baát kyø toân giaùo naøo coù khaû naêng ñaõm ñöông 

nhöõng nhu caàu cuûa kyû thuaät hieän ñaïi thì toân giaùo ñoù chính laø 

Phaät Giaùo. Phaät Giaùo khoâng caàn phaûi söûa ñoåi ñeå 'hieän ñaïi 

hoùa' vôùi söï khaùm phaù môùi cuûa khoa hoïc. Phaät Giaùo khoâng caàn 

phaûi töø boû quan nieäm cuûa noù tröôùc khoa hoïc, bôûi vì noù bao 

truøm caû khoa hoïc, cuõng nhö vöôït haún qua taàm hieåu bieát cuûa 

khoa hoïc. Phaät Giaùo laø caây caàu noái lieàn giöõa caùc toân giaùo vaø 

nhöõng tö töôûng khoa hoïc, noù khích leä con ngöôøi khaùm phaù 

nhöõng khaû naêng tieàm aån trong chính mình vaø moâi tröôøng soáng. 

Phaät Giaùo baát dieät cöõu truï ôû ñôøi! 

 Khoûang ngaøy 17 thaùng 4, 2011, Giaùo-Hoøang Benedict XVI keâu goïi tín-ñoà 

thuaàn-thaønh haõy vöôït qua kyû-thuaät trong noå-löïc ‚tìm kieám göông maët cuûa 

Thöôïng-Ñeá‛.      
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 Ngaøi noùi nieàm hy-voïng haân-hoan nhö vaäy ño øi hoûi ‚ñoâi tay trong saïch, traùi 

tim thuaàøn-löông, töø choái nhöõng sai-laàm (vaø) tìm kieám göông maët cuûa Thöôïng-

Ñeá‛.     

 Nhöõng tieán-boä kyû-thuaät ‚ñang giaûi-thoùat vaø ñoùng goùp cho söï tieán-trieån cuûa 

nhaân-loïai neáu vaø chæ neáu caùc tieán-boä naày hôïp-taùc vôùi nhöõng chieàu höôùng nhö vaäïy 

ñaây laø lôøi caûnh-caùo cuûa nhaø laõnh-ñaïo moät tyû moát ngöôøi Thieân-Chuùa Giaùo 

(Catholics).      

 ‚Nhaân-loïai ñaõ thaønh-töïu nhieàu ñieàu khoù-khaên: chuùng ta coù theå bay! Chuùng 

ta coù theå thaáy, nghe vaø noùi vôùi nhua cho duø khoûang caùch coù xa ñeán taän cuøng Traùi 

Ñaát. Vaø chöa heát, troïng-löïc (the force of gravity) raát maïnh ñaõ keùo chuùng ta 

xuoáng, ‚ Ngaøi noùi nhö vaäy.   

 ‚Nhöõng giôùi-haïn cuûa chuùng ta vaãn coøn ñoù: chuùng ta caàn nhöng haõy nghó veà 

nhöõng vuï thieân-tai ñaõ khieán cho nhaân-loïai laâm vaøo caûnh ñau-khoå trong maáy 

thaùng vöøa qua‛ ngaøi noùi, haõy caàu-nguyeän ‚chuùng ta coù theå laø moät phaàn cuûa moät 

theá-heä tìm kieám Thöôïng-Ñeá.‛  

 Beân caïnh vieäc toát laønh, ñöùc Giaùo-Hoøang ñaõ noùi theâm: ‚Nhöõng khaû-naêng coù 

theå gaây toäi-aùc ñaõ vaø ñang taêng-tröôûng vaø hieän ra nhö nhöõng côn baûo ñe-doïa leân 

treân lòch-söû.‛  

 
http://www.abc.net.au/news/stories/2011/04/17/3193880.htm 

http://news.yahoo.com/s/ap/20110417/ap_on_re_eu/eu_vatican_palm_sunday 

http://news.yahoo.com/s/nm/20110417/wl_nm/us_pope 
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 Ñöùc Giaùo-Hoøang ñaõ khoâng leân aùn nhöõng nguyeân-nhaân taïo ra caùc toäi-aùc maø 

caùc nguyeân-nhaân naày ñaõ ñöôïc chính coäng-ñoàng cuûa ngaøi taïo ra, ngaøi cuõng chaúng 

duøng nhöõng haønh-ñoäng thích-nghi cuûa Thöôïng-Ñeá ñeå tröøng-phaùt boïn taøn aùc naày, 

chaúng haïn nhö: 

1. Ngöôøi nhaäp vaøo doøng tu vaø phaù giôùi ngay sau ñoù; caùc vuï tai-tieáng xaáu 

xa veà daâm-duïc cuøng vôùi trai treû cuûa ñaùm thaày tu.   

2. Nöôùc maét cuûa nhöõng ngöôøi Meï tieáp-tuïc chaûy khoâng ngöøng do nhöõng 

ngöôøi cha vo traùch-nhieäm ñoái vôùi gia-ñình ñaõ vaø ñang gaây neân. 

3. Theøm khaùt thoûa-maõn nhuïc-duïc ñöôïc xem nhö laø söï maëc-nhieân chaáp-

nhaän cuûa xaõ-hoäi vaø giao-hôïp ñöôïc xem nhö laø ñoøi hoûi chaùnh-yeáu cuûa 

ñôøi soáng vaø ngaên-ngöøa söï haïn-cheá sanh ñeû.  Söï thaät khoâng theå choái-caûi, 

nhöõng ngöôøi phuï-nöõ voâ-toäi laëng thinh veà caùc vuï phaù thai, nhöng nhöõng 

ngöôøi ñaøn oâng thì ñöôïc töï-do khoâng heà bò phaùp-luaät cheá-taøi. Quyeàn cuûa 

ngöôøi Thieân-Chuùa Giaùo tieáp-tuïc aùp-ñaët leân treân caùi quyeàn ñôn-ñoäc cuûa 

ngöôøi Meï maø nhöõng thaèng ñaøn oâng khoán-naïn ñaõ khoâng daùm nhaän laõnh 

traùch-nhieäm cuûa mình trong khi chôi-bôøi. Ñöùc Chuùa Gieâ-Su ñaõ quaù 

may-maén bôûi vì ngöôøi Cha keá cuûa ngaøi ñaõ coù loøng töø ñoái vôùi hoøan-caûnh 

cuûa Meï ngaøi. Ñaây laø baøi hoïc baèng vaøng, nhöng boïn ñaøn oâng thôøi-ñaïi 

taân-tieán khoâng chòu noi theo. (xem Phuï-Nöõ Luaän, pramnguyen.com)   

4. Nhöõng nhaø caàm-quyeàn Thieân-Chuùa Giaùo khoâng heà coù töø taâm trong 

nhöõng noåi khoå ñau cheát ngöôøi cuûa keû khaùc. 

5. Nhöõng nhaø caàm-quyeàn Thieân-Chuùa Giaùo khoâng coøn ñaûm-ñöông traùch-

nhieäm naâng cao ñôøi soáng taâm-linh cuûa nhaân-daân, hoaëc baûo veä hoï: 

nhöõng nhaø caàm-quyeàn Thieân-Chuùa Giaùo nhö vaäy seõ trôû thaønh moái 

nguy-hieåm cho theá-giôùi naày.  

6. Nhöõng quyeàn-lôïi giaønh ñöôïc töø saân-khaáu chính-tröôøng cuûa nhöõng ngöôøi 

Thieân-Chuùa Giaùo keát-thuùc bôûi thaây ma cuûa haøng trieäu ngöôøi voâ-toäi moãi 

naêm. 

7. Möôøi Ñieàu Raên ñang bò phaù boû nôi caùc quoác-gia Thieân-Chuùa Giaùo.        
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8. Hoï phaûn-boäi laïi lôøi Chuùa Gieâ-Su vaø Thöôïng-Ñeá baèng caùch doái-traù tröôùc 

maët cuûa coâng-lyù. 

9. Cho pheùp nhöõng quan-toøa tham-lam, hung döõ/töï cao töï ñaïi ngoài chieãm-

cheä treân cao ñeå phaùn xöû nhöõng naïn-nhaân vaø ñeå boïn ngöôøi laøm baäy ñöôïc 

töï-do ra vaøo nôi choán phaùp-ñình.  

10. Taïo luaät ñeå roài beû cong luaät-phaùp hoaëc phaïm toäi maø khoâng bieát xaáu-hoå 

hoaëc caûm thaáy toäi-loãi. Gaàn ñaây, nhöõng nhaø thôøi cuûa Thieân-Chuùa Giaùo 

ñaõ chaáp-thuaän cho tín-ñoà duøng iPhone ñeå xin toäi. 

Ñöùc Giaùo-Hoøang, vaøo ngaøy Thöù Baûy naày ñaõ ñöôïc 84 tuoåi, giaûng veà nhöõng 

tieâu ñeà chung quanh söï lieân-heä giöõa ngöôøi vaø Thöôïng-Ñeá vaø nhöõng ñieàu naày coù 

theå bò nguy-haïi bôûi kyû-thuaät. 

‚Töø luùc ban ñaàøu nhöõng ñaùm ngöôøi nam nöõ ñaõ muoán thoûa-maõn --- vaø ñieàu 

naày vaãn ñuùng maõi cho ñeán ngaøy nay --- vôùi yù muoán ‘gioáng nhö Thöôïng-Ñeá’, 

muoán quyeàn-naêng cuûa hoï ngang baèng vôùi Thöôïng-Ñeá‛, ‚ ngaøi ñaõ noùi, trong boä 

leã-phuïc baèng vaøng chen laãn maøu ñoû. 

Trong khi nhöõng tieán-boä vöôït böïc cuûa kyû-thuaät ñaõ caûi-thieän ñôøi soáng con 

ngöôøi, ñöùc Giaùo-Hoøang ñaõ noùi, nhöõng tieán-boä ñoù cuõng ñaõ laøm taêng-tröôûng nhöõng 

khaû-naêng taïo ra toäi-aùc, vaø nhöõng thieân-tai hieän nay laø söï nhaéc-nhôû, neáu baát cöù 

ñieàu gì caàn theâm vaøo thì roát roài nhaân-loïai cuõng chaúng coù khaû-naêng [nhö Thöôïng- 

Ñeá].  

Neáu con ngöôøi muoán coù moái quan-heä vôùi Thöôïng-Ñeá thì ngöôøi ñoù tröôùc 

heát caàn phaûi ‚boû ñi nieàm kieâu-haûnh muoán trôû thaønh Thöôïng-Ñeá,‛ ñöùc Giaùo-

Hoøang ñaõ noùi, khi laøm leã Phuïc-Sinh (Easter) laàn thöù saùu, cuûa nhaø laõnh-ñaïo moät 

tyû hai ngöôøi Thieân-Chuùa Giaùo (Catholics).      

http://news.yahoo.com/s/nm/20110417/wl_nm/us_pope 

 

Neáu con ngöôøi muoán coù moái quan-heä vôùi Thöôïng-Ñeá thì ngöôøi ñoù tröôùc 

heát caàn phaûi “boû ñi nieàm kieâu-haûnh muoán trôû thaønh Thöôïng-Ñeá,” lôøi phaùt 

ngoân naày coù truïc-traëc vôùi yù-chí cuûa nhöõng ngöôøi coù kieán-thöùc quaûng-baùc cuûa theá-

kyû thöù 21! 
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 Khoâng ai thaät-söï maët-giaùp-maët vôùi Thöôïng-Ñeá, chæ coù nhöõng söù-giaû cuûa 

ngaøi: ñöùc Moses cuûa Do-Thaùi Giaùo, Chuùa Gieâ-Su cuûa Thieân-Chuùa Giaùo vaø ñöùc 

Muhammad cuûa Hoài-Giaùo. Ngöôøi khoâng theo toân-giaùo coù theå hoûi, thaät söï 

Thöôïng-Ñeá coù toàn-taïi? Hoaëc Thöôïng-Ñeá laø vò naøo maø baïn noùi ñeán? Sau khi 

thay theá heä-thoáng noâ-leä cuûa Ai-Caäp, coù phaûi Thöôïng-Ñeá ñaõ aùp-ñaët heä-thoáng noâ-

leä tinh-thaàn töø theá-heä naày sang theá-heä khaùc cuûa nhaân-loïai?  

 Phaät-Giaùo khoâng heà phuû-nhaän söï hieän-dieän cuûa caùc baäc Thaàn-Linh (Gods) 

hay caùc Nöõ Thaàn (Goddesses), nhöng khoâng chaáp-nhaän hoï laø ñaáng Thöôïng-Ñeá 

toái-cao, xem caùc toân kinh Samyutta Nikàya (Töông Öng Boä), Dīrghāgama hay 

Dighamkaya (Tröôøng A-Haøm),  Avatamsaka/Gandhavyuha Sutra (Hoa-

Nghieâm), Surangama Sutra (Thuû-Laêng Nghieâm), Maharatakuta Sutra (Ñaïi 

Baûo-Tích), Lankavatara Sutra (Laêng-Giaø), Tantras (Caùc Maät-Luaän hay kinh-

ñieån cuûa Bí-Maät Chaân-Ngoân Thöøa),  v.v...  

 Hôn 500 naêm tröôùc khi Chuùa Gieâ-Su sanh ra, ñöùc Töø-Phuï Phaät Loâ-Xaù-Na 

(Locana) ñaõ tuyeân-boá moät caùch doõng-daït vaø sieâu xuaát nôi toân kinh Phaïm-Voõng 

(Mahayana Brahmajala Sutra (Brahma’s Net Sutra)) maø khoâng coù toân-giaùo 

naøo daùm  noùi caû: 

Ñaïi chuùng taâm nghe kyû 

NGÖÔI LAØ PHAÄT SEÕ THAØNH 

TA LAØ PHAÄT ÑAÕ THAØNH 

Thöôøng tin chaéc nhö vaäy 

Giôùi phaåm ñaõ ñuû troøn 

[Heát thaûy ngöôøi coù taâm 

Ñeàu neân thoï giôùi Phaät 

Chuùng-sanh thoï giôùi Phaät 

Lieàn vaøo ngoâi chö Phaät 

Ngoâi ñoàng vôùi Phaät roài 

Thieät laø con chö Phaät 

Ñaïi-chuùng ñeàu cung kính 

Heát loøng nghe Ta tuïng.] 
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  Trong toân kinh Tathagatagarbha Sutra (Nhö-Lai Tang), Avatamsaka 

Sutra (Hoa-Nghieâm), Mahavairocana Sutra (Ñaïi-Nhöït), Vajrasekhara Suttra 

(Kim-Cang Ñaûnh), Mahayana-guna-karanda-vyuha Sutra (Ñaïi-Thöøa Trang-

Nghieâm Baûo Vöông), Saddharma-pundarika Sutra (Dieäu Phaùp Lieân-Hoa), 

Saddharma-pundarika Samadhi Sutra (Dieäu Phaùp Lieân-Hoa Tam-Muoäi), 

Maharatnakuta Sutra (Ñaïi Baûo-Tích), Surangama Sutra (Thuû Laêng-Nghieâm),  

Surangama Samadhi Sutra (Thuû Laêng-Nghieâm Tam-Muoäi), Lankavatara 

Sutra (Laêng-Giaø), Pratyutpanna Samadhi Sutra (Baùt-Chu Tam-Muoäi), 

Vimalkirti-Nirdesa Sutra (Voâ-Caáu Xöùng/Tònh Danh Sôû-Thuyeát), The Sutra of 

Meditation on The Bodhisattva Samantabhadra (Quaùn Phoå-Hieàn) vaø voâ-soá 

kinh khaùc ñaõ xaùc-minh lôøi tuyeân-boá cuûa toân Phaät. 

 Vì vaäy, ngöôøi coù kieán-thöùc quaûng-baùc muoán töï cöùu mình, hoaëc quoác-gia 

cuûa mình, hoaëc toøan-theå chuùng-sanh möôøi phöông trong vuõ-truï thì khoâng neân boû 

qua tieàm-naêng thaønh ñaáng Toøan-Giaùc cuûa mình!  

 Haõy thöïc-haønh moät caùch khoân-kheùo nhöõng kinh saùch treân vaø haàu-haï caùc 

baäc Ñaïo-Sö chaân-chaùnh (baäc Thaày coù theå tìm ra nhôø nöông vaøo 50 Baøi Keä Veà 

Baäc Ñaïo-Sö (Gurupancasika (Fifty Verses of Guru Devotion, hoaëc Fifty Ways 

to Serve Your Master, bôûi Aryasura (ñöôïc bieát döôùi toân danh Asvaghosa: Maõ-

Minh) vieát vaøo theá-kyû thöù I tröôùc Coâng-Nguyeân, xem pramnguyen.com), ngöôøi 

naày cuõng caàn phaûi coù loøng thaønh-tín maïnh-meõ nôi chö Phaät/Theá-Toân ñôøi quaù-

khöù, hieän-taïi; lôøi cuoái, nhöng khoâng neân xem nheï, chôù coù ñoái xöû chö Phaät/Theá-

Toân nhö laø ñaáng Thöôïng-Ñeá toái-cao cuûa mình, nhö chính laø caùc ñaáng Ñaïo-Sö 

beân trong cuûa baïn!   

 Laøm traùi vôùi nhöõng lôøi khuyeân naày seõ khoâng phaûi laø söï löïa-choïn toát ñeïp 

trong cuoäc soáng quí-baùu naày!  

 Söï löïa-choïn trong baøn tay cuûa baïn! 

Söï löïa-choïn chính laø soá-phaän cuûa baïn! 

Laøm moät keû noâ-leä cuûa chính ñònh-maïng cuûa mình hay laø moät vò Phaät ñoù laø 

tuøy vaøo söï quyeát-ñònh chaéc-chaén trong kieáp naày! 
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TOÂN: 

 

 Raát nhieàu ngöôøi ñaõ vaø ñang tìm kieám chaân-lyù cöùu-caùnh baèng caùc toân-giaùo, 

nhöng hoï coù theå caàn khoa-hoïc hieän-ñaïi ñeå xaùc-minh chaân-lyù cöùu-caùnh laø gì vaø 

laøm theá naøo ñeå chöùng-minh chaân-lyù cöùu-caùnh maø hoï ñaõ ñeo ñuoåi khoâng rôi vaøo 

caùi goïi laø meâ-tín dò-ñoan! Nhö vaäy, nhöõng keû ngu-si meâ-muoäi toân-suøng khoa-hoïc 

hieän-ñaïi; hoï duøng noù laøm (caùc) tieâu-chuaån ñeå ñaùnh giaù laïi toân-giaùo cuûa chính 

mình. 

 Neáu ngöôøi naøo ñoù thaät söï chaáp-nhaän toân-giaùo cuûa mình choïn, thì ngöôøi ñoù 

coù theå khoâng nghi-ngôø veà toân-giaùo cuûa mình, tröø phi cha meï choïn duøm vaø/hoaëc 

truyeàn xuoáng cho hoï toân-giaùo cuûa mình.  

Nôi toân kinh Töù Thaäp Nhò Chöông, ñöùc Phaät noùi,  

Keû ñaày loøng thamduø ngöï ôû treân cung Trôøi cuõng chöa cho laø ñuû; 

ngöôøi döùt ñaõ döùt loøng tham-aùi; ngöôøi döùt boû ñöôïc tham-aùi duø soáng ôû 

maët ñaát vaãn haïnh-phuùc.    

Vì vaäy, chuùng ta caàn phaûi kieãm soaùt noäi taâm cuûa mình. Khi maø taâm ñöôïc 

ñieàu ngöï vaø thanh tònh, noù seõ ñöôïc giaûi thoaùt khoûi moïi baát an trong taâm. Khi maø 

taâm ñöôïc giaûi thoaùt thì coù theå thaáy ñöôïc nhöõng caûnh giôùi maø ngöôøi thöôøng maét 

thòt khoâng thaáy ñöôïc. Cuoái cuøng, chuùng ta seõ ñaït ñöôïc söï cöùu roãi, tìm ñöôïc söï 

bình an thaät söï, vaø chaân haïnh phuùc cho chính mình. Thöû hoûi, khoa hoïc coù theå 

cung caáp cho con ngöôøi caùch thöùc ñeå ñieàu phuïc noäi taâm khoâng? 

Coâng baèng maø noùi thì maëc duø söï tieán boä cuûa khoa hoïc ñaõ giuùp cho con 

ngöôøi raát nhieàu, nhöng khoa hoïc ñaõ boû queân theá giôùi taâm linh. Noù chæ laøm cho 

ngöôøi ta caõm thaáy leä thuoäc maïnh vaøo caùc caûm giaùc vaø thieáu thoán. Laïi nöõa, beân 

caïnh söï thaát baïi ñem laïi an toaøn cho con ngöôøi, khoa hoïc ñaõ khieán cho moïi 

ngöôøi caõm thaáy baát an hôn khi noù ñe doïa huõy dieät theá giôùi hoaøn toaøn, vaø ñieàu 

naày coù theå xaõy ra baát cöù luùc naøo.(xem Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, trang 

50) 

Trong ñôøi soáng coå xöa, nhöõng keû noâ-leä cuûa Ai-Caäp mong muoán ñöôïc töï-do 

vaø giöõ laáy nhöõng gì hoï laøm ra. Hoï khoâng ñöôïc ñoái-xöû coâng-bình vaø coù coâng-lyù gì 

caû. Coøn boïn chuû-nhaân thì khoâng heà coù loøng nhaân-töø ñoái vôùi hoï. Vì vaäy, nhöõng keû 

noâ-leä mong öôùc ñöôïc moät vò Thaàn-linh toái-cao coù khaû-naêng duøng thaàn-löïc maø 
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xoùa tan nhöõng khaùc bieät trong loøng xaõ-hoäi. Thaùnh kinh Thieân-Chuùa Giaùo (Bible) 

laø saûn-phaåm cuûa thöù mong öôùc naày. Trong taát-caû caùc thöù theá-löïc, theá-löïc tinh-

thaàn laø maïnh nhöùt. Möôøi Ñieàu Raên ñaõ noùi leân ñieàu naày raát roõ-raøng.   

 

 

Moses vaø Xuaát Haønh 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/ancient/moses-exodus.html 
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Bản tiếng Việt của Công giáo Rôma 

 

So sánh các văn bản nói về các điều luật 

Bản tiếng Việt của Nhóm Phiên dịch Các giờ kinh Phụng vụ, Hội đồng Giám mục Việt Nam 

Xuất hành 20:2–17
[1] Đệ nhị Luật 5:6–21

[2] 

2Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của 

ngươi, đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, 

khỏi cảnh nô lệ. 

Ngươi không được có thần nào khác đối 

nghịch với Ta. 

4Ngươi không được tạc tượng, vẽ hình 

bất cứ vật gì ở trên trời cao, cũng như 

dưới đất thấp, hoặc ở trong nước phía 

dưới mặt đất, để mà thờ. 

5Ngươi không được phủ phục trước 

những thứ đó mà phụng thờ: vì Ta, Đức 

Chúa, Thiên Chúa của ngươi, là một vị 

thần ghen tương. Đối với những kẻ ghét 

Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì 

tội lỗi của cha ông. 

6còn với những ai yêu mến Ta và giữ 

các mệnh lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm 

nhân nghĩa đến ngàn đời. 

7Ngươi không được dùng danh Đức 

Chúa, Thiên Chúa của ngươi, một cách 

bất xứng, vì Đức Chúa không dung tha 

kẻ dùng danh Người một cách bất xứng. 

8Ngươi hãy nhớ ngày Sa-bát, mà coi đó 

là ngày thánh. 

9Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và 

làm mọi công việc của ngươi. 

10Còn ngày thứ bảy là ngày Sa-bát kính 

6Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã đưa 

ngươi ra khỏi Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. 

7Ngươi không được có thần nào khác đối nghịch 

với Ta. 

8Ngươi không được tạc tượng vẽ hình bất cứ vật gì 

ở trên trời cao cũng như dưới đất thấp, hoặc ở trong 

nước phía dưới mặt đất, để mà thờ. 

9Ngươi không được phủ phục trước những thứ đó 

mà phụng thờ: vì Ta, Đức Chúa, Thiên Chúa của 

ngươi, là một vị thần ghen tương. Đối với những kẻ 

ghét Ta, Ta phạt con cháu đến ba bốn đời vì tội lỗi 

của cha ông. 

10Còn với những ai yêu mến Ta và giữ các mệnh 

lệnh của Ta, thì Ta trọn niềm nhân nghĩa đến ngàn 

đời. 

11Ngươi không được dùng danh Đức Chúa, Thiên 

Chúa của ngươi một cách bất xứng, vì Thiên Chúa 

không dung tha kẻ dùng danh Người một cách bất 

xứng. 

12Ngươi hãy giữ ngày Sa-bát, mà coi đó là ngày 

thánh, như Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã 

truyền cho ngươi. 

13Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động và làm mọi 

công việc của ngươi. 

14Còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát kính Đức Chúa, 

Thiên Chúa của ngươi. Ngày đó, ngươi không được 

làm công việc nào, cả ngươi, cũng như con trai con 
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Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngày 

đó, ngươi không được làm công việc 

nào, cả ngươi cũng như con trai con gái, 

tôi tớ nam nữ, gia súc và ngoại kiều ở 

trong thành của ngươi. 

11Vì trong sáu ngày, Đức Chúa đã dựng 

nên trời đất, biển khơi, và muôn loài 

trong đó, nhưng Người đã nghỉ ngày 

thứ bảy. Bởi vậy, Đức Chúa đã chúc 

phúc cho ngày Sa-bát và coi đó là ngày 

thánh. 

12Ngươi hãy tôn kính cha mẹ, để được 

sống lâu trên đất mà Đức Chúa, Thiên 

Chúa của ngươi, ban cho ngươi. 

13Ngươi không được giết người. 

14Ngươi không được ngoại tình. 

15Ngươi không được trộm cắp. 

16Ngươi không được làm chứng gian hại 

người. 

17Ngươi không được ham muốn nhà 

người ta, ngươi không được ham muốn 

vợ người ta, tôi tớ nam nữ, con bò con 

lừa, hay bất cứ vật gì của người ta. 

 

 

 

 

 

 

 

gái, tôi tớ nam nữ, bò lừa và mọi gia súc của ngươi, 

và ngoại kiều ở trong thành của ngươi, để tôi tớ 

nam nữ của ngươi được nghỉ như ngươi. 

15Ngươi hãy nhớ ngươi đã làm nô lệ tại đất Ai Cập, 

và Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, đã dang cánh 

tay mạnh mẽ uy quyền đưa ngươi ra khỏi đó. Bởi 

vậy, Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi đã truyền 

cho ngươi cử hành ngày Sa-bát. 

16Ngươi hãy thảo kính cha mẹ, như Đức Chúa, 

Thiên Chúa của ngươi, đã truyền cho ngươi, để 

được sống lâu, và để được hạnh phúc trên đất mà 

Đức Chúa, Thiên Chúa ngươi, ban cho ngươi. 

17Ngươi không được giết người. 

18Ngươi không được ngoại tình. 

19Ngươi không được trộm cắp. 

20Ngươi không được làm chứng dối hại người. 

21Ngươi không được ham muốn vợ người ta, ngươi 

không được thèm muốn nhà của người ta, đồng 

ruộng, tôi tớ nam nữ, con bò con lừa, hay bất cứ vật 

gì của người ta. 
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Bản tiếng Việt của Tin Lành 

 

So sánh các văn bản nói về các điều luật 

Bản tiếng Việt của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội (United Bible Societies) 

Xuất Ê-díp-tô Ký 20:2–17
[3] Phục-truyền Luật-lệ Ký 5:6–21

[4] 

2Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút 

ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, là nhà nô-lệ. 

3Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. 

4Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng 

chớ làm tượng nào giống những vật trên trời 

cao kia, hoặc nơi đất thấp nầy, hoặc trong 

nước dưới đất. 5Ngươi chớ quì lạy trước các 

hình-tượng đó, và cũng đừng hầu việc chúng 

nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, 

tức là Đức Chúa Trời kỵ-tà, hễ ai ghét ta, ta 

sẽ nhân tội tổ-phụ phạt lại con cháu đến ba 

bốn đời, 6và sẽ làm ơn đến ngàn đời cho 

những kẻ yêu-mến ta và giữ các điều-răn ta. 

7Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời ngươi mà làm chơi, vì Đức Giê-hô-va 

chẳng cầm bằng vô-tội kẻ nào lấy danh Ngài 

mà làm chơi. 

8Hãy nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày 

thánh. 9Ngươi hãy làm hết công-việc mình 

trong sáu ngày; 10nhưng ngày thứ bảy là ngày 

nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi: 

trong ngày đó, ngươi, con trai, con gái, tôi trai 

tớ gái, súc-vật của ngươi, hoặc khách ngoại-

bang ở trong nhà ngươi, đều chớ được làm 

công việc chi hết; 11vì trong sáu ngày, Đức 

Giê-hô-va đã dựng nên trời, đất, biển, và 

muôn vật trong đó, qua ngày thứ bảy thì Ngài 

nghỉ; vậy nên Đức Giê-hô-va đã ban phước 

cho ngày nghỉ và làm nên ngày thánh. 

12Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi 

được sống lâu trên đất mà Giê-hô-va Đức 

6Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, đã rút 

ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, tức là khỏi nhà nô-

lệ. 

7Trước mặt ta ngươi chớ có các thần khác. 

8Ngươi chớ làm tượng chạm cho mình, cũng 

chớ làm tượng nào giống như những vật trên 

trời cao kia, hoặc ở nơi đất thấp nầy, hoặc 

trong nước dưới đất. 9Ngươi chớ quì-lạy 

trước các hình-tượng đó, và cũng đừng hầu-

việc chúng nó; vì ta là Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời ngươi, tức là Đức Chúa Trời kỵ-tà, hễ ai 

ghét ta, ta sẽ nhân tội tổ-phụ phạt lại con-cháu 

đến ba bốn đời, 10và sẽ làm ơn đến ngàn đời 

cho những kẻ yêu-mến ta và giữ các điều-răn 

ta. 

11Ngươi chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời ngươi mà làm chơi; vì Đức Giê-hô-va 

không cầm bằng vô-tội kẻ nào lấy danh Ngài 

mà làm chơi. 

12Hãy giữ ngày nghỉ đặng làm nên ngày 

thánh, y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi 

đã phán dặn ngươi. 13Ngươi hãy làm hết 

công-việc mình trong sáu ngày; 14nhưng ngày 

thứ bảy là ngày nghỉ của Giê-hô-va Đức Chúa 

Trời ngươi: chớ làm một công-việc nào hết, 

hoặc ngươi, con trai con gái, tôi trai tớ gái của 

ngươi, hoặc bò, lừa, hoặc một trong súc-vật 

của ngươi, hay là khách ở trong nhà ngươi, 

hầu cho tôi trai tớ gái của ngươi cũng được 

nghỉ như ngươi. 15Khá nhớ rằng ngươi đã làm 

tôi-mọi nơi xứ Ê-díp-tô, và Giê-hô-va Đức 

Chúa Trời ngươi dùng tay quyền-năng giơ 
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http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Li%C3%AAn_Hi%E1%BB%87p_Th%C3%A1nh_Kinh_H%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Di_%C4%91i%E1%BB%81u_r%C4%83n#cite_note-2
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Di_%C4%91i%E1%BB%81u_r%C4%83n#cite_note-3
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ai_C%E1%BA%ADp
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Chúa Trời ngươi ban cho. 

13Ngươi chớ giết người. 

14Ngươi chớ phạm tội tà-dâm. 

15Ngươi chớ trộm-cướp. 

16Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân-cận 

mình. 

17Ngươi chớ tham nhà kẻ lân-cận ngươi, cũng 

đừng tham vợ người, hoặc tôi trai tớ gái, bò, 

lừa, hay là vật chi thuộc về kẻ lân-cận ngươi. 

thẳng ra đem ngươi ra khỏi đó; bới cớ ấy cho 

nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có dặn 

biểu ngươi phải giữ ngày nghỉ. 

16Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi, như Giê-hô-va 

Đức Chúa Trời ngươi đã phán dặn, hầu cho 

ngươi được sống lâu và có phước trên đất mà 

Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho. 

17Ngươi chớ giết người. 

18Ngươi chớ phạm tội tà-dâm. 

19Ngươi chớ trộm cướp. 

20Ngươi chớ nói chứng dối cho kẻ lân-cận 

mình. 

21Ngươi chớ tham vợ của kẻ lân-cận mình; 

chớ tham nhà của người, hoặc ruộng, tôi trai 

tớ gái, bò, lừa hay là vật chi thuộc về kẻ lân-

cận ngươi. 

 

 Hai ñoïan treân trích trong hai cuoán saùch Thaùnh kinh Exodus (Xuaát Haønh)  

20:2–17 vaø Deuteronomy (Ñeä Nhò Luaät) 5:6–21 coù theå tìm thaáy taïi: 

1. http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0220.htm#2 

2. http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0505.htm#6 

Sau naày, caùc ñieàu raên naày ñöôïc ñuùc keát laïi thaønh 10 Ñieàu Raên 
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http://bibref.hebtools.com/?book=%20Exodus&verse=20:2%E2%80%9317&src=HE
http://bibref.hebtools.com/?book=%20Exodus&verse=20:2%E2%80%9317&src=HE
http://bibref.hebtools.com/?book=%20Deuteronomy&verse=5:6%E2%80%9321&src=HE
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Mười điều răn theo sự sắp xếp của các giáo phái Kitô giáo 

Nội dung cơ bản 

Do Thái 

giáo 

(Talmudic) 

Anh giáo, 

Cải cách, 

một số phái 

Kitô giáo 

Chính 

Thống giáo 

Công giáo, 

phái Luther 

Ta là Thiên Chúa của ngươi 1 lời đầu 

1 
1 Ngươi không có Thiên Chúa nào khác ngoài Ta 

2 
1 

Ngươi không được tạc tượng vẽ hình để thờ 2 2 

Ngươi không được dùng danh thánh Chúa cách 

bất xứng 
3 3 3 2 

Ngươi phải giữ ngày Sabát 4 4 4 3 

Tôn kính cha mẹ 5 5 5 4 

Ngươi không được hãm hại người khác 6 6 6 5 

Ngươi không được dâm dục 7 7 7 6 

Ngươi không được trộm cắp 8 8 8 7 

Ngươi không được làm chứng dối 9 9 9 8 

Ngươi không được chiếm đoạt vợ của người 

khác 

10 10 10 

9 

Ngươi không được ham muốn chiếm đoạt của 

cải người khác 
10 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0%E1%BB%9Di_%C4%91i%E1%BB%81u_r%C4%83n 

 

Mười điều răn là danh sách các mệnh lệnh đạo đức và tôn giáo, theo Kinh thánh, 

được Thiên Chúa (Giê-hô-va) phán truyền cho Môi-sê ở núi Si-nai và được khắc 

vào hai phiến đá. Mười điều răn đóng vai trò quan trọng trong Do Thái giáo và 

Kitô giáo. 
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http://vi.wikipedia.org/wiki/Kinh_th%C3%A1nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_Ch%C3%BAa
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%AA-h%C3%B4-va
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%B4i-se
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=N%C3%BAi_Si-nai&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Do_Th%C3%A1i_gi%C3%A1o
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kit%C3%B4_gi%C3%A1o
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Tên gọi Mười điều răn được ghi nhận ở 3 nguồn: một ở Sách Xuất hành (Xuất Ê-

díp-tô Ký) 34:28, ngày nay thường được gọi là Mười điều răn lễ nghi, Sách Đệ nhị 

luật (Phục-truyền Luật-lệ Ký) 4:13 và 10:4, thường được cho là liên hệ đến các 

mệnh lệnh được liệt kê ở Đệ nhị luật 5:6-21 (và danh sách tương tự ở Xuất hành 

20:2-17), và để tránh nhầm lẫn, bản này thường được gọi là Mười điều răn đạo 

đức. Trong hầu hết các trường hợp, thuật ngữ Mười điều răn chỉ dùng để nói đến 

Mười điều răn đạo đức. 

Baûn dòch ra tieáng Vieät khoâng ghi phaàn chuù-thích. 

 10 Ñieàu Raên cuûa Do Thái Giáo (“Talmudic Divison”) ñöôïc phaân chia laïi do Do 

Thaùi Giaùo hieän ñaïi, vaø ñaùnh daáu keå töø theá-kyû III. Baûn ‚Philonic Division‛ do Philo 

vaø Josephus  ñöôïc vieát vaøo theá- kyû thöù I. Hoï döøng Ñieàu Raên thöù I sau caâu thöù 3 vaø 

ñeå lôøi Raên thöù II baèng caâu 4-6, ñieàu naày töông cho caùc giaùo phaùi Protestants (non-

Lutheran. Anh-Giaùo, Caûi-Caùch Giaùo) and the Eastern Orthodox Church (Chính 

Thoáng Giaùo). 

 Caùc nhaø thôø theo Luth söû-duïng caùc lôøi raên hôi khaùc bieät nôi lôøi Raên IX vaø X. 

 Nhaø thôø Coâng Giaùo söû-duïng baûn dòch duøng chöõ ‚gieát‛ 

 Caùc nguoàn trong Do Thaùi Giaùo khaúng-ñònh raèng ñaây laø chæ cho baét coùc, trong khi ñoù 

Leviticus 19:11 laø Thaùnh kinh chæ cho söï baõi boû troäm caép.  

 Baûn dòch môùi thay theá chöõ ‚mong muoán (covet)‛ ‚laáy (take)‛. 

        

http://en.wikipedia.org/wiki/Ten_Commandments 

 

 Taïi sao ngoâi ñeàn thôø cuûa ñaáng Thöôïng-Ñeá toái-cao duy nhöùt laïi bò 

thieâu ruïi bôûi ngoïn löûa lôùn do chieán traän cuûa ngöôøi Assyria gaây ra? Taïi sao ñ6aùng 

Thöôïng-Ñeá toái-cao laïi ñeå cho haønh-ñoäng baát xöùng ñoù xaõy ra taïi tröôùc ñieän thôø 

cuûa mình? Chaúng leõ Thöôïng-Ñeá toái-cao cuûa ngöôøi Do-Thaùi thua keùm ñ6aùng taàhn 

linh cuûa ngöôøi Assyria? Ñaây vaãn laø ñieàu huyeàn-bí, haõy xem phim taøi-lieäu The 

Bible’s Buried Secrets. Caâu chuyeän trinh-thaùm thuoäc loïai khaûo-coå ñöôïc doing 

leân ñeå tìm kieám manh-moái veà Thaùnh kinh baèng chöõ Hebrew. Ñaøi PBS phaùt soùng 

vaøo ngaøy 18, thaùng 11, naêm 2008 (http://www.pbs.org/wgbh/nova/ancient/bibles-

buried-secrets.html). 

Thaùnh Kinh hoøan-toøan tuøy thuoäc vaøo ñaáng Thöôïng-Ñeá toøan-naêng trong 

vieäc saùng taïo ra theá-giôùi maø chuùng ta ñang sinh soáng. Theá-giôùi naày ñöôïc taïo ra 
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http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ch_Xu%E1%BA%A5t_h%C3%A0nh
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ch_%C4%90%E1%BB%87_nh%E1%BB%8B_lu%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1ch_%C4%90%E1%BB%87_nh%E1%BB%8B_lu%E1%BA%ADt
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khoâng quaù 10.000 naêm nhaân theá. Neáu Vua David thaät söï laø vò Vua maø Thaùnh 

Kinh ñaõ noùi, vaø khoâng coù lyù do naøo ñeå nghi ngôø veà tuoåi thoï cuûa Traùi Ñaát vaø 

thieân-ñaøng. 

  

 

Vua David, khoûang theá-kyû thöù 10 tröôùc Coâng Nguyeân 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/ancient/palace-king-david.html 

 

Thaùnh Kinh khoâng mang laïi chuùt aùnh-saùng naøo veà vuõ-truï vaø caùc theá-giôùi; 

ñaëïc bieät, söï hieåu bieát veà caùc phaân-töû cöïc nhoû, caùc löôïng-töû (subatomic particles) 

cuûa khoa-hoïc hieän-ñaïi. 

 

Vì vaäy, khi vieát baøi naày, Maït Nhaân seõ töï giôùi-haïn mình trong khuoân khoå 

cuûa Phaät-Giaùo. 

Lieäu Phaät-Giaùo coù ñuû söùc maïnh ñeå tröïc dieän vôùi baát kyø yù töôûng hieän ñaïi 

naøo ñang thöû thaùch mình khoâng? Neáu coù khaû-naêng, Phaät-Giaùo vaø Khoa-Hoïc 

hieän-ñaïi coù theå naøo chung coâng goùp söùc ñeå ñem laïi cuoäc soáng toát ñeïp hôn treân 

Traùi Ñaát vaøo theá-kyû thöù 21 khoâng?  
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PHAÄT-GIAÙO CHAÂN-CHAÙNH  

LAØ GÌ? 

 

 

 

 

 Trong thôøi buoåi nhieãu-nhöông, raát nhieàu tröôøng phaùi Phaät-Giaùo noåi leân vaø 

moãi tröôøng phaùi töï xöng mình laø chaân-chaùnh vaø chaân-truyeàn. Nhöõng tröôøng phaùi 

lai caên, hoaëc ñoäi lôùp Phaät-Giaùo (laáy caùc ‚Dharma mudra‛ ñeå aán-chöùng thì bieát 

ngay) ñaõ vaø ñang saûn-sanh ra caùc taàng lôùp vaø nhöõng theá-heä Ñaïo-Sö vaø Thaày giaû-

maïo mang danh Phaät-Giaùo. Vì vaäy, neáu ngöôøi naøo bieát ñöôïc Ñaïo Phaät moät caùch 

chaân-chaùnh thì seõ rôi vaøo löôùi taø-kieán ñaõ ñöôïc deät leân bôûi boïn Ñaïo-Sö vaø Thaày 

giaû-maïo mang danh Phaät-Giaùo. 

 Phaät-Giaùo chaân-chaùnh ñoøi hoûi tín-ñoà phaûi thoâng hieåu vaø chaáp-nhaän giaùo-lyù 

vaø giôùi luaät. Ví duï, tín-ñoà phaûi hieåu gì laø Tam-Baûo, Nguõ Giôùi hoaëc Thaäp Giôùi, 

hoaëc Thanh Vaên Giôùi, hoaëc Boà-Taùt Giôùi, hoaëc Boà-Ñeà Taâm Giôùi. Ai thoï giôùi maø 

chaúng hieåu caên-baûn veà giôùi thì chæ luoáng uoång thôøi-gian maø thoâi, chôù chaúng coù 

ích chi!  

Phaät-töû khoâng caàn thieát phaûi chaáp-nhaän lôøi Phaät daïy hay giaùo-lyù cuûa Ngaøi 

laäp-töùc vì tam sao thaát boån, hay vì loãi-laàm doát naùt cuûa [nhöõng] ngöôøi phieân dòch 

taïo ra. Phaät-töû neân chaáp-nhaän lôøi Phaät daïy hay giaùo-lyù cuûa Ngaøi neáu vaø chæ neáu 

mình ñaõ traûi qua thôøi-gian khaûo nghieäm vaø chöùng thaät lôøi daïy laø chaân-chaùnh. 

Laøm theá naøo? – Söû duïng Phaùp-aán (Dharma mudra) ñeå chöùng nhaän giaùo-lyù cuûa 

Phaät laø con ñöôøng toát nhöùt ñeå nöông theo.  

Phaùp aán laø gì? Phaùp aán laø Khoå, hoaëc Khoâng (Sunyata), hoaëc Voâ-Thöôøng, 

hoaëc Voâ-Ngaõ, hoaëc, Voâ-Töôùng, Voâ Nguyeän, hoaëc Thaäp Löïc, hoaëc Töù Voâ Sôû UÙy, 

hoaëc Sanh Töû/Nghieäp, hoaëc Nieát-Baøn, v.v... 
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 Ñöùc Töø-Phuï Thích-Ca Möu-Ni Phaät ñaõ töøng noùi: "Con ngöôøi khoâng caàn 

phaûi chaáp nhaän nhöõng giaùo lyù cuûa Ta do söï suøng baùi, maø tröôùc heát haõy thöû 

chuùng nhö löûa thöû vaøng!" Ñöùc Phaät ñaõ ban cho nhöõng ngöôøi thanh nieân nhöõng 

lôøi höôùng daãn nhö sau: 

Chôù neân chaáp nhaän baát cöù ñieàu gì chæ caên cöù treân caùc baûn baùo caùo, 

 truyeàn thoáng hoaëc tin ñoàn. 

Chôù neân chaáp nhaän ñieàu gì duø laø buùt tích cuûa Thaùnh nhaân. 

Chôù neân chaáp nhaän chæ vì nhöõng lyù luaän, tranh bieän, hay taäp quaùn 

löu truyeàn. 

Chôù neân chaáp nhaän chæ vì mình nghó raèng noù ñuùng, 

Chôù neân chaáp nhaän ñieàu gì duø thoùi quen töø laâu khieán ta nhaän laø 

 ñieàu aáy ñuùng, 

Chôù neân chaáp nhaän ñieàu gì do ta töôûng töôïng ra laïi nghó raèng moät 

vò toái linh ñaõ khai thò cho ta. 

Chôù neân chaáp nhaän ñieàu gì chæ vòn vaøo uy tín cuûa thaày daïy caùc 

 ngöôi. 

Cuõng chôù neân chaáp nhaän khi nghó raèng: 'Ñieàu naày do ñaáng Giaùo 

Chuû cuûa chuùng ta tuyeân boá.' 

Chæ neân chaáp nhaän khi caùc ngöôi bieát chaéc raèng: söï vaät naøo ñoù ñoäc  

haïi, xaáu xa, vaø neáu chuùng coù khuynh höôùng haïi mình vaø haïi 

ngöôøi, haõy töø boû chuùng ngay! 

Vaø khi maø caùc ngöôi bieát chaéc raèng söï vaät naøo ñoù toát laønh, chuùng  

höôùng daãn cho söï bình an cho ñôøi soáng taâm linh cuûa chính 

mình vaø cuûa ngöôøi khaùc thì haõy chaáp nhaän, vaø haõy laøm theo! 

Taêng Chi Boä Kinh (Anguttara Nikaya sutta) 

 

 Hôn nöõa, baát cöù ai tieáp nhaän Giôùi Luaät töø chö Taêng cho duø chæ coù moät vò 

trong ñoù khoâng giöï Giôùi Luaät thì keå nhö khoâng ñöôïc Giôùi vaäy. Ñieàu cuoái nhöng 

khoâng phaûi laø ñieàu khoâng ñaùng keå, baát cöù ai quy y Tam-Baûo vaø tieáp nhaän caùc 

Giôùi Luaät, nhöng laïi khoâng thaønh tín vaø khoân ngoan tu-taäp theo giaùo-lyù cuûa Phaät-

ñaø, ngöôøi ñoù seõ khoâng chöùng ñöôïc quaû Ñaïi Giaùc, vaø ngöôøi nhö vaäy seõ khoâng bao  

thaønh moät vò Phaät chaân-chaùnh trong töông-lai! Ngay caû, ngöôøi naày tu-taäp theo 
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Giaùo-lyù cuûa Phaät-ñaø moät khoûang thôøi-gian laâu xa; maø tieåu-phaùp cuõng khoâng ñaït 

ñöôïc gì caû.   

 Phaät-Giaùo chaân-chaùnh khoâng coù gì khaùc hôn laø chaân-lyù toái-haäu. Chaân-lyù 

toái-haäu chæ coù teá-nhaän bôûi caûnh-giôùi cuûa baäc Ñaïi-Giaùc (Tam-muoäi Toái-thöôïng).  

caûnh-giôùi cuûa baäc Ñaïi-Giaùc goïi laø Phaät-quaû (Anuttara-samyak-sambodhi). Vì 

vaäy, Chaân-lyù toái-haäu khoâng caàn baát cöù ai uûng-hoä noù caû.  

Coù Phaät, Boà-Taùt xuaát-hieän nôi theá-gian naày hay khoâng thì Chaân-Lyù toái-haäu 

vaãn khoâng thay ñoåi. Neáu coù ñoåi thay, thì Chaân-Lyù toái-haäu khoâng coøn laø Chaân-Lyù 

toái-haäu nöõa.  

Phaät, Boà-Taùt xuaát-hieän nôi theá-gian naày chæ ñeå hieån-baøy Chaân-Lyù toái-haäu 

maø chö vò ñaõ chöùng ñaõ nhaäp. Möùc-ñoä tieáp nhaän Chaân-Lyù toái-haäu tuøy thuoäc vaøo 

caên-cô taùnh duïc cuûa ngöôøi thoï nhaän. 

Ñöùc Phaät daïy nhöõng ngöôøi coù caên cô chaäm thaáp baèng Naêm Giôùi Caên-Baûn 

( - )  vaø Nhaân-Quaû Nghieäp-Baùo (1); ñoái vôùi ngöôøi thuoäc haøng trung caên 

thì sau khi tieáp nhaän Thaäp Giôùi vaø Boà-Taùt Giôùi (Bodhisattva Pratimoksa), Ngaøi 

daïy Ñaïi Bi, hoaëc Trí-tueä, hoaëc daïy cho caûnh-giôùi voâ-nhò cuûa Bi-Trí; ñoái vôùi 

ngöôøi thuoäc haøng thöôïng caên, sau khi tieáp nhaän Boà-Ñeà Taâm Giôùi (nhöõng giôùi 

caám hay moät loïat theä-nguyeän ñöôïc ban ra cho nhöõng ngöôøi nhaän leã Quan-Ñaûnh 

khi tu taäp theo Bí-Maät Chaân-Ngoân Thöøa, nhôø ñoù maø giöõa Ñaïo-Sö (ñaïi ñieän cho 

Phaät) vaø ñeä-töû coù söï gaén-boù khaén-khít) hoaëc caùc Tam-Ma-Da (Samayas), Ngaøi 

daïy söï voâ-nhò cuûa Trí-Laïc         

 Baäc thöôïng caên coù theå deã-daøng tieáp nhaän caùc giaùo-lyù cuûa haøng trung haï 

caên, nhöng haøng trung haï caên khoâng theå naøo hieåu noãi giaùo-lyù cuûa haøng Thöôïng-

caên. Vì vaäy, khi ñoïc caùc thöù Kinh-ñieån (Sutra), hay caùc loïai Luaän (Sastra), ngöôøi 

ñoïc caàn phaûi töï vaán xem Kinh hay Luaän ñoù coù phuø-hôïp vôùi mình hay khoâng? 

_________________________________ 

(1) Luaät-taéc Nhaân-Quaû Nghieäp-Baùo ñöôïc giaûi thích ñôn giaûn nôi Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-

Truï, trang 126-172. Toân kinh Laêng-Giaø noùi raèng chæ coù baäc Boà-Taùt truï Ñeä Thaát Vieãn Haønh Ñòa 

môùi coù khaû-naêng thoâng-ñaït doøng Nhaân-Quaû Nghieäp-Baùo ñeán choã cuøng toät. Con ngöôøi treân theá-

gian naày chæ bieát ñöôïc beà maët cuûa Luaät-taéc Nhaân-Quaû Nghieäp-Baùo maø thoâi.     
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 Moãi loïai caên-cô coù theå chia ra thaønh haøng traêm chuûng-loïai vaø chæ coù baäc 

Ñaïi Ñaïo-Sö (Mahaguru, hoaëc baäc Thaâm-Haïnh Ñaïo-Sö (Siddhaguru)) coù theå 

quyeát-ñònh moät caùch chính-xaùc vaø giaûng daïy moät caùch chính xaùc. Tieáp nhaän 

giaùo-lyù ñuùng vôùi caên-cô cuûa mình coù theå vöôït qua thôøi-gian vaø söï chuyeân-caàn tu-

taäp, cuûa nhöõng ngöôøi khoâng nhaän ñöôïc giaùo-lyù thích-öùng vôùi caên-cô, ñeå ñaït ñöôïc 

Tam-muoäi Toái-thöôïng trong khoûang thôøi gian ngaén nhöùt ngay trong  ñôøi hieän-taïi. 

 Toäi nghieäp cho nhöõng ngöôøi nhaän giaùo-lyù töø boïn Ñaïo-Sö hay Thaày giaû-

maïo! Moät söï thaät khoâng theå choái caûi laø nhöõng keû naày seõ phaûi rôi vaøo Ba AÙc Ñaïo 

chòu traêm ngaøn khoå-ñau trong nhieàu ñôøi nhieàu kieáp lieân-tuïc, chaúng heà coù ñöôïc 

moät khoûang thôøi-gian ngaén ñeå nghæ ngôi! 

 Nôi toân kinh Phaïm-Voõng (Mahayana Brahmajala Sutra (Brahma’s Net 

Sutra)), ñöùc Töø-Phuï Phaät Loâ-Xaù-Na (Locana) ñaõ tuyeân-boá moät caùch doõng-daït vaø 

sieâu xuaát maø khoâng coù toân-giaùo naøo daùm noùi caû: 

Ñaïi chuùng taâm nghe kyû 

NGÖÔI LAØ PHAÄT SEÕ THAØNH 

TA LAØ PHAÄT ÑAÕ THAØNH 

Thöôøng tin chaéc nhö vaäy 

Giôùi phaåm ñaõ ñuû troøn 

[Heát thaûy ngöôøi coù taâm 

Ñeàu neân thoï giôùi Phaät 

Chuùng-sanh thoï giôùi Phaät 

Lieàn vaøo ngoâi chö Phaät 

Ngoâi ñoàng vôùi Phaät roài 

Thieät laø con chö Phaät 

Ñaïi-chuùng ñeàu cung kính 

Heát loøng nghe Ta tuïng.] 

 Caên-cöù vaøo toân kinh Nhö-Lai Taïng (Tathagata-garbha Sutra), Nguyeãn 

Pram dòch vaø chuù-thích, ñöùc Töø-Phuï Phaät Thích-Ca Möu-Ni daïy söï hieän-höõu cuûa 

moät tieàm-naêng taâm-linh goïi laø Tathagata-garbha, hay Phaät-Taùnh (Buddhata) nôi 
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taát caû chuùng-sanh vaø taát-caû caùc hieän-töôïng. Tieán-Só B. Alan Wallace vieát veà 

giaùo-lyù naày nhö sau (1) 

Chaân-taùnh cuûa doøng sanh-töû luaân-hoài (samsara) vaø nieát-baøn 

(nirvana) laø caûnh-giôùi tuyeät-ñoái cuûa tathagathagarbha, nhöng chôù coù 

laàm nhaän caûnh-giôùi naày laø caûnh giôùi troáng vaéng khoâng coù söï hieän-

höõu cuûa vaät-chaát. Toát hôn, caûnh-giôùi tuyeät-ñoái naày khoâng heà ly caùch 

vôùi nhöùt-thieát trí, ñaïi bi, löïc vaø Phaät-söï. Laïi nöõa, caûnh-giôùi saùng ngôøi 

naày khieán cho khí theá-giôùi (hieän-töôïng giôùi) hieän ra, vaø noù chính laø 

chaân taâm cuûa moãi chuùng-sanh, chaân-taâm naày treân baûn-chaát chính laø 

quang-minh.     

 Phaät-Giaùo vöôït qua khaù xa khaùi-nieäm veà Thöôïng-Ñeá laø ñaáng taïo ra 

theá-giôùi vaø con ngöôøi ñeå laøm choå vui thuù cuûa mình. Traùi vôùi caùc vò Giaùo-Chuû 

khaùc, ñöùc Phaät khoâng höùa-heïn vôùi caùc tín-ñoà raèng neáu hoï tin-töôûng vaø giöõ lôøi noùi 

cuûa Ngaøi thì hoï seõ ñöôïc höôõng phöôùc Thieân-ñaøng; traùi laïi, Phaät khoâng leân aùn 

nhöõng tín-ñoà, con chaùu cuûa hoï, baèng caùch cho binh-löïc cuûa ngoïai bang aøo-aït uøa 

sang taøn-saùt doøng sinh-meänh cuûa hoï vaø ñaøy hoï xuoáng ñòa-nguïc ñôøi ñôøi kieáp kieáp, 

sau khi hoï cheát, neáu hoï khoâng chaáp-nhaän lôøi Phaät daïy. Phaät-Giaùo ñoùng vai-troø laø 

taám göông phaûn aùnh laïi chaân-lyù. Thöôûng vaø phaït nhö vaäy ñuùng vôùi nhöõng ai chaáp 

nhaän Gieâ-hoâ-va ñöùc Chuùa Trôøi (2) YHWH, teân cuûa Thöôïng-Ñeá cuûa Ñaïo Do-Thaùi 

baèng tieáng b-Hbrew), hoaëc Thöôïng-Ñeá cuûa Thieân-Chuùa Giaùo, hay Allah (tieáng 

AÙ-Raäp chæ cho Thöôïng-Ñeá) cuûa Hoài-Giaùo. 

 Nhöõng ai laøm traùi ngöôïc vôùi lôøi chæ daïy cuûa Thaùnh Hieàn ñeàu chieâu-caûm 

nhieàu tai-hoïa vaø nhöõng ñieàu baát-haïnh giaùng xuoáng mình; taïi sao? Caâu traû lôøi laø 

hoï chaúng soáng ñuùng theo Luaät-taéc Nhaân-Quaû Nghieäp-Baùo. 

 Ñaïo Phaät khoâng phuû-nhaän söï hieän-dieän cuûa caùc baäc Thaàn-linh nam cuõng 

nhö nöõ, nhöng khoâng chaáp nhaän hoï laø ñaáng Thaàn-linh toái-cao, xem vai-troø cuûa 

chö vò nôi caùc toân kinh Samyutta Nikàya (Töông Öng Boä), Dīrghāgama hay 

Dighamkaya (Tröôøng A-Haøm),  Avatamsaka/Gandhavyuha Sutra (Hoa-

Nghieâm), Surangama Sutra (Thuû-Laêng Nghieâm), Maharatakuta Sutra (Ñaïi 

Baûo-Tích), Lankavatara Sutra (Laêng-Giaø), Tantras,  v.v...  

____________________________________ 

(1) B. Alan Wallace, "Is Buddhism Really Non-Theistic?" Lecture delivered at the National Conference 

of the American Academy of Religion, Boston, Mass., Nov., 1999. Pages 2-3 

http://www.alanwallace.org/Is%20Buddhism%20Really%20Nontheistic_.pdf 
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 Toân kinh Kevaddha Sutra (Digha Nikaya - DN 11) laø moät moät quyeån kinh 

noùi veà söï hoïc-hoûi, hieåu bieát vaø aùp duïng Phaùp Phaät toát hôn laø boû thôøi giôø ra luyeän  

taäp coâng-phu ñeå chöùng ñaéc caùc phaùp-thuaät. Toân kinh naày ñoàng thôøi cuõng neâu ra 

giôùi-haïn cuûa chö Thieân hay caùc vò Trôøi.    

 

Kinh Trường Bộ 

HT. Thích Minh Châu dịch 

Sài gòn 1991 

---o0o--- 

11. KINH KEVADDHA (Kieân Coá) 

  

1. Như vầy tôi nghe. Một thời Thế Tôn ở tại Nalandàứ trong vườn Pavàrikampa. 

Lúc bấy giờ cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha đến tại chỗ Thế Tôn, đảnh lễ Ngài và ngồi 

xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha bạch Thế 

Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, Nalandàứ này có uy tín và phồn thịnh, nhân dân đông đúc và tín 

kính Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một Tỷ-kheo 

hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa. Nhờ vậy Nalandàứ này sẽ được nhiều 

người tín kính Thế Tôn hơn nữa. 

Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha: 

- Kevaddha, Ta không dạy cho các Tỷ-kheo pháp này: "Này các Tỷ-kheo các 

Ngươi hãy hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa cho các cư sĩ áo trắng". 

2. Lần thứ hai, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con không muốn phiền nhiễu Thế Tôn. Con chỉ nói: "Bạch Thế 

Tôn, Nalandàứ này có uy tín và phồn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế 

Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một Tỷ-kheo hiện thượng 

nhân pháp, thần thông biến hóa. Nhờ vậy Nalandàứ này sẽ được nhiều người tín 

kính Thế Tôn hơn nữa". 

Lần thứ hai, Thế Tôn nói với cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha: 
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- Này Kevaddha, Ta không dạy cho các Tỷ-kheo pháp này: "Này các Tỷ-kheo, các 

Ngươi hãy hiện thượng nhân pháp, thần thông biến hóa cho các cư sĩ áo trắng". 

3. Lần thứ ba, cư sĩ trẻ tuổi Kevaddha Bạch Thế Tôn: 

- Bạch Thế Tôn, con không muốn phiền nhiễu Thế Tôn. Con chỉ nói: "Bạch Thế 

Tôn, Nalandàứ này có uy tín và phồn thịnh, nhân dân đông đúc và tín kính Thế 

Tôn. Bạch Thế Tôn, lành thay nếu Thế Tôn chỉ giáo cho một Tỷ-kheo hiện thượng 

nhân pháp, thần thông biến hóa. Nhờ vậy Nalandàứ này sẽ được nhiều người tín 

kính Thế Tôn hơn nữa". 

- Này Kevaddha, có ba pháp thần thông này Ta đã tự mình giác ngộ và tuyên 

thuyết. Thế nào là ba ? Tức là biến hóa thần thông, tha tâm thần thông, giáo hóa 

thần thông. 

4. Này Kevaddha, thế nào là biến hóa thần thông? Này Kevaddha, ở đời có Tỷ-

kheo chứng được các thần thông: một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra 

một thân; hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi, như đi ngang 

qua hư không; độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước 

không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết- già đi trên hư không như con chim; với 

hai bàn tay chạm và rờ mặt trời và mặt trăng; những vật có đại oai lực, đại oai thần 

như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên. Có người tín thành thấy Tỷ-kheo 

ấy chứng hiện các thần thông: một thân hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một 

thân: hiện hình, biến hình đi ngang qua vách, qua tường, qua núi như đi ngang qua 

hư không; độn thổ trồi lên, ngang qua đất liền như ở trong nước, đi trên nước 

không chìm như đi trên đất liền; ngồi kiết-già đi trên hư không như con chim, với 

bàn tay chạm và rờ mặt trời và mặt trăng; những vật có đại oai lực, đại oai thần 

như vậy, có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên. 

5. Người có lòng tính thành ấy nói với một người không có lòng tín thành: "Này 

Tôn giả, thật vi diệu thay! Này Tôn giả, thật hy hữu thay, đại thần thông, đại oai 

đức của vị Sa-môn ! Chính tôi đã thấy vị Tỷ-kheo chứng các thần thông, "một thân 

hiện ra nhiều thân, nhiều thân hiện ra một thân,... có thể tự thân bay đến cõi Phạm 

thiên". Người không có lòng tín thành có thể nói với người có lòng tín thành: "Này 

Tôn giả, có một chú thuật gọi là Gandhhàrì. Nhờ chú thuật hiện ra nhiều thân, 

nhiều thân hiện ra một thân... có thể tự thân bay đến cõi Phạm thiên". Này 

Kevaddha, ngươi nghĩ thế nào ? Người không có lòng tín thành có thể nói với 

người có lòng tín thành như vậy không ? 

- Bạch Thế Tôn, có thể nói như vậy. 
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- Này Kevaddha chính vì ta thấy sự nguy hiểm trong sự biến hóa thần thông mà ta 

nhàm chán, hổ thẹn, ghê sợ biến hóa thần thông. 

6. Này Kevaddha, thế nào là tha tâm thần thông? Này Kevaddha, ở đời có Tỷ-kheo 

nói lên tâm, nói lên tâm sở, nói lên sự suy tầm nói lên sự suy tư của các loài hữu 

tình khác, của các người khác: "Như vậy là ý của Ngươi". Có người có lòng tín 

thành thấy Tỷ-kheo nói lên tâm sở, nói lên sự suy tầm và nói lên sự suy tư của các 

loài hữu tình khác, của các người khác: "Như vậy là ý của Ngươi, thế này là ý của 

Ngươi, như vậy là tâm của Ngươi". 

7. Người có lòng tín thành ấy nói với một người không có lòng tín thành: "Này 

Tôn giả, thật vi diệu thay ! Này Tôn giả, thật hy hữu thay đại thần thông, đại oai 

đức của vị Sa-môn ! Chính tôi đã thấy Tỷ-kheo nói lên tâm, nói lên tâm sở, nói lên 

sự suy tầm và nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác, của các người khác: 

"Như vậy là ý của ngươi, thế này là ý của ngươi, như vậy là tâm của ngươi". Người 

không có lòng tín thành có thể nói với người có lòng tín thành: "Này Tôn giả, có 

một chú thuật gọi là Maniko, nhờ chú thuật này, Tỷ-kheo nói lên tâm, nói lên tâm 

sở, nói lên sự suy tầm, và nói lên sự suy tư của các loài hữu tình khác, của các 

người khác... "Thế này là ý của Ngươi, như vậy là tâm của Ngươi". Này Kevaddha, 

Ngươi nghĩ thế nào? Người không có lòng tín thành có thể nói với Ngươi có lòng 

tín thành như vậy không ? 

- Bạch Thế Tôn, có thể nói như vậy ? 

- Này Kevaddha chính Ta thấy sự nguy hiểm trong sự tha tâm thần thông mà Ta 

nhàm chán, hổ thẹn, ghê sợ tha tâm thần thông. 

8. Này Kevaddha, thế nào là giáo hóa thần thông? Ở đời có Tỷ-kheo giáo hóa như 

sau: "Hãy suy tư như thế này, chớ có suy tư như thế kia; hãy tác ý như thế này, chớ 

có tác ý như thế kia; hãy trừ bỏ điều này, hãy chứng đạt và an trú điều kia". 

Này Kevaddha, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 

9. Này Kevaddha, nay ở đời đức Như Lai xuất hiện là bậc A-la-hán Chánh Biến 

Tri... (như kinh Sa-môn Quả số 40 - 74). 

44. Khi quán tự thân đã xả ly năm triền cái ấy hân hoan sanh; do hân hoan nên hỷ 

sanh; do tâm hoan hỷ, thân được khinh an; do thân khinh an, lạc thọ sanh; do lạc 

thọ, tâm được định tĩnh. Vị Tỷ-kheo, ly dục, ly ác bất thiện pháp, chứng và trú 

thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh với tầm với tứ. Tỷ-kheo thấm 
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nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân mình với hỷ lạc do ly dục sanh, 

không một chỗ nào trên toàn thân không có hỷ lạc do ly dục sanh ấy thấm nhuần. 

45. Này Kevaddha, như một người hầu tắm lão luyện hay đệ tử người hầu tắm. Sau 

khi rắc bột tắm trong thau bằng đồng, liền nhồi bột ấy với nước, cục bột tắm ấy 

được thấm nhuần nước ướt, trào trộn với nước ướt, thấm ướt cả trong lẫn ngoài với 

nước, nhưng không chảy thành giọt. Cũng vậy, này Kevaddha, Tỷ-kheo thấm 

nhuần, tẩm ướt, làm cho sung mãn tràn đầy thân hình với hỷ lạc do ly dục sanh ấy 

thấm nhuần. Này Kevaddha, như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 

50... . chứng và trú thiền thứ tư... (như kinh Sa-môn Quả số 77 - 81 trừ câu kết sau 

chót mỗi chương). Này Kevaddha như vậy gọi là giáo hóa thần thông. 

52. Với tâm định tĩnh, thuần tịnh, không cấu nhiễm, không phiền não, nhu nhuyến, 

dễ xử dụng, vững chắc, bình thản như vậy, vị Tỷ-kheo dẫn tâm, hướng tâm đến 

chánh tri, chánh kiến... (như kinh Sa-môn Quả, số 83)... Này Kevaddha, như vậy 

gọi là giáo hóa thần thông. 

53... . sau đời hiện tại, không có đời sống nào khác nữa... (xem kinh Sa-môn Quả 

số 84 - 98), trừ câu kết sau chót của mỗi chương). Này Kevaddha, như vậy là giáo 

hóa thần thông. 

67. Này Kevaddha, ba pháp thần thông này, Ta đã tự mình giác ngộ và tuyên 

thuyết. Này Kevaddha thuở xưa, chính một Tỷ-kheo có khởi nghi vấn như sau: 

"Trong Tỷ-kheo chúng này - địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại - đi đâu sau khi 

biến diệt hoàn toàn ?" Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo ấy nhập định, và trong định tâm, 

con đường đưa đến Thiên giới hiện ra. 

68. Này Kevaddha, lúc bấy giờ vị Tỷ-kheo ấy đi đến Bốn Thiên vương thiên, khi 

đến xong, liền nói với các vị Bốn Thiên vương thiên: "Này các Hiền giả, bốn đại 

chủng này: địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn 

?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy Bốn Thiên vương thiên nói với vị Tỷ-kheo ấy: 

"Này Tỷ-kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại, thủy đại, hỏa 

đại, phong đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn". Này Tỷ-kheo, có bốn Đại 

vương ưu thế hơn và thù thắng hơn chúng tôi. Những vị này có thể biết bốn đại 

chủng này, địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. 
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69. Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo đi đến bốn vị Đại vương, khi đến xong liền hỏi bốn 

vị Đại Thiên vương: "Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại, thủy đại, hỏa 

đại, phong đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn ?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, cả bốn vị Đại vương nói với vị Tỷ-kheo ấy: 

"Này Tỷ-kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại, thủy đại, hỏa 

đại, phong đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn. Này vị Tỷ-kheo, có Ba mươi ba 

thiên ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Những vị này có thể biết bốn đại chủng 

này - địa đại... phong đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn". 

70. Này Kevaddha, vị Tỷ-kheo ấy đi đến các vị Ba mươi ba thiên, khi đến xong, 

liền hỏi các vị Ba mươi ba thiên, "Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - địa... 

phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn ?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, các vị Ba mươi ba thiên nói với vị Tỷ-kheo ấy: 

"Này Tỷ-kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại ... phong đại - 

đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có vị Đế thích chư thiên tên là 

Sakka ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này - 

địa đại... phong đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn." 

71. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Đế thích chư thiên tên là Sakka, khi đến 

xong, liền hỏi Đế thích chư thiên tên là Sakka: "Này Hiền giả, bốn đại chủng này - 

địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Đế thích chư Thiên tên là Sakka nói với Tỷ-

kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại 

- đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có chư Thiên tên là Yàma (Dạ-

ma) ưu thế hơn, thù thắng hơn tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này - địa đại... 

phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn". 

72. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên tên là Yàma (Dạ-ma) xong, liền 

hỏi chư Thiên Dạ-ma: "Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - 

đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn ?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư Thiên Yàma (Dạ-ma) nói với Tỷ-kheo. 

"Chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi 

biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có Thiên tử tên là Suyàma ưu thế hơn, thù thắng 

hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, 

sau khi biến diệt hoàn toàn. 
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73. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên tử Suyàma, sau khi đến liền hỏi Thiên 

tử Suyàma: "Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau 

khi biến diệt hoàn toàn ? 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy Thiên tử Suyàma nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-

kheo, tôi không được biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi 

biến diệt hoàn toàn. 

74. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên Tusità. Khi đến xong, liền hỏi 

chư Thiên Tusità: "Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi 

đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn ?". 

Này Kevaddha, được nói vậy chư Thiên Tusità nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, 

chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi 

biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có Thiên tử tên là Santusita ưu thế hơn, thù 

thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này - địa đại ... phong đại - 

đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn". 

75. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên tử Santusita. Khi đến xong, liền hỏi 

Thiên tử Santusita: "Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi 

đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn ?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Thiên tử Santusita nói với Tỷ-kheo ấy: "Này 

Tỷ-kheo, tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau 

khi biến diệt hoàn toàn. Này vị Tỷ-kheo có chư Thiên tên là Nimmànarati (Hóa lạc 

thiên) ưu thế hơn, thù thắng hơn tôi. Những vị này có thể biết bốn đại chủng này - 

địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn". 

76. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên Nimmànarati. Khi đến xong, liền 

hỏi chư Thiên Nimmànarati: "Này các Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... 

phong đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư Thiên Nimmànarati nói với Tỷ-kheo ấy: 

"Này Tỷ-kheo chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - 

đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo có Thiên tử tên là Sunimmita ưu 

thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này - địa đại... 

phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn". 
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77. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên tử Sunimmita. Khi đến xong, liền hỏi 

Thiên tử Sunimmita. "Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi 

đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn ?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Thiên tử Sunimmita nói với Tỷ-kheo ấy: "Này 

Tỷ-kheo, tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau 

khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo có chư thiên gọi là Paranimmitavasavatti 

(Tha hóa tự tại thiên) ưu thế hơn, thù thắng hơn tôi. Những vị này có thể biết bốn 

đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu sau khi biến diệt hoàn toàn". 

78. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên Paranimmitavasavatti, khi đến 

xong, liền hỏi chư Thiên Paranimmitavasavatti (Tha hóa tự tại thiên): "Này các 

Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn 

toàn ?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy chư Thiên Paranimmitavasavatti nói với Tỷ-

kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, tôi không được biết - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi 

biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo có Thiên tử tên là Vasavatti ưu thế hơn, thù 

thắng hơn chúng tôi. Vị này có thể biết bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi 

đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn". 

79. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến Thiên tử Vasavatti. Khi đến xong, liền hỏi 

Thiên tử Vasavatti: "Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi 

đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn ?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Thiên tử Vasavatti nói với Tỷ-kheo ấy. "Này 

Tỷ-kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi 

đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có chư Thiên gọi là Brahmà Kayikà 

ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Những vị này có thể biết bốn đại chủng này - 

địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn". 

80. Này Kevaddha, lúc bấy giờ, Tỷ-kheo ấy nhập định, và trong định tâm, con 

đường đưa đến Phạm thiên giới hiện ra. 

Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đi đến chư Thiên Brahmà Kayikà: "Này các Hiền giả, 

bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn ?". 

Này Kevaddha, được nghe nói vậy, chư Thiên Brahmà Kayikà nói với Tỷ-kheo ấy: 

"Này Tỷ-kheo, chúng tôi không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - 

đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn. Này Tỷ-kheo, có vị Phạm thiên, Đại Phạm 
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thiên, đấng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, Sáng tạo 

chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tể mọi định mạng, đấng Tự tại, Tổ phụ các 

chúng sanh đã và sẽ sanh. Vị này ưu thế hơn, thù thắng hơn chúng tôi. Vị này có 

thể biết bốn đại chủng này địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn 

toàn". 

- Này Hiền giả, hiện nay Đại Phạm thiên ấy ở đâu ? 

- Này Tỷ-kheo, chúng tôi không biết Phạm thiên ở đâu, vì sao có Phạm thiên và 

Phạm thiên từ đâu đến. Nhưng này Tỷ-kheo, khi nào triệu tướng hiện, khi nào ánh 

sáng sanh, khi nào hào quang hiển, thời Phạm thiên xuất hiện. Ánh sáng xanh, hào 

quang hiển là tướng Phạm thiên xuất hiện từ trước là như vậy. 

81. Này Kevaddha, không bao lâu, Đại Phạm thiên (1) xuất hiện. Lúc bấy giờ, này 

Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đến Đại Phạm thiên. Khi đến xong, liền hỏi Phạm thiên: 

"Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 

hoàn toàn ?" - Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Đại Phạm thiên nói với Tỷ-kheo 

ấy: "Này Tỷ-kheo, Ta là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đấng Toàn năng, Tối thắng, 

Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tể 

mọi định mạng, đấng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh". 

82. Này Kevaddha, lần thứ hai Tỷ-kheo ấy nói với Phạm thiên: "Này Hiền giả, tôi 

không hỏi: "Ngài có phải là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đấng Toàn năng, Tối 

thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, 

Chúa tể mọi định mạng, đấng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh". Này 

Hiền giả, tôi hỏi: "Này Hiền giả, bốn đại chủng này - địa đại... phong đại - đi đâu, 

sau khi biến diệt hoàn toàn ?". 

Này Kevaddha, lần thứ hai, Đại Phạm thiên ấy nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, 

ta là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đấng Toàn năng, Tối thắng, Biến nhãn, Thượng 

tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, Chúa tể mọi định mạng, 

đấng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh". 

____________________________________ 

(1) Nhöõng vò Trôøi naày ñaõ ñöôïc giôùi-thieäu sô qua trong saùch, Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, 

trang 178-226. Theo Baø-La-Moân Giaùo thì Ñaïi Phaïm Thieân Vöông laø Chuû-teå cuûa taát-caû chö 

Thieân vaø Thieân-nöõ, cuõng nhö loøai ngöôøi ... Ngaøi cuõng chính laø Chuû-Teå cuûa theá-giôùi naày. Trong 

Tam-Thieân Ñaïi Thieân Theá-Giôùi coù ñeán 1,000,000,000 vò Phaïm-Thieân Vöông. 
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83. Này Kevaddha, lần thứ ba, Tỷ-kheo ấy nói với Phạm thiên: "Này Hiền giả, tôi 

không hỏi: "Ngài có phải là Phạm thiên, Đại Phạm thiên, đấng Toàn năng, Tối 

thắng, Biến nhãn, Thượng tôn, Thượng đế, Sáng tạo chủ, Hóa sanh chủ, Đại tôn, 

Chúa tể mọi định mạng, đấng Tự tại, Tổ phụ các chúng sanh đã và sẽ sanh". Này 

Hiền giả, tôi hỏi: "Này Hiền giả, bốn đại chủng ấy, - địa đại... phong đại - đi đâu, 

sau khi biến diệt hoàn toàn ?". 

Này Kevaddha, khi bấy giờ Đại Phạm thiên cầm tay Tỷ-kheo ấy, kéo ra một bên 

rồi nói với Tỷ-kheo: "Này Tỷ-kheo, chư Thiên Brahmà Kayikà xem rằng không có 

gì Phạm thiên không thấy, không có gì Phạm thiên không hiểu, không có gì Phạm 

thiên không chứng. Do vậy, trước mặt chúng, ta không có trả lời: "Này Tỷ-kheo, ta 

không được biết bốn đại chủng ấy - địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 

hoàn toàn". Do vậy, này Tỷ-kheo, Ngươi đã làm sai, Ngươi đã lầm lẫn, khi Ngươi 

bỏ qua Thế Tôn, hướng đến người khác để trả lời câu hỏi ấy. Này Tỷ-kheo, Ngươi 

hãy đi đến Thế Tôn hỏi câu hỏi ấy, và hãy thọ trì những gì Thế Tôn trả lời". 

84. Này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy, như nhà đại lực sĩ duỗi ra cánh tay đã co lại, hay 

co lại cánh tay đã duỗi ra, biến mất ở Phạm thiên giới và hiện ra trước mặt Ta. Này 

Kevaddha, Tỷ-kheo ấy đảnh lễ Ta và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một 

bên, này Kevaddha, Tỷ-kheo ấy nói với Ta: "Bạch Thế Tôn, bốn đại chủng này, - 

địa đại... phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt hoàn toàn ?". 

85. Này Kevaddha, được nghe nói vậy, Ta nói với Tỷ-kheo ấy: "Này Tỷ-kheo, thuở 

xưa các hải thương khi đi thuyền vượt biển thường đem theo con chim có thể thấy 

bờ. Khi chiếc thuyền vượt biển quá xa không trông thấy bờ, các nhà hải thương 

liền thả con chim có thể thấy bờ. Con chim bay về phía Đông, bay về phía Nam, 

bay về phía Tây, bay về phía Bắc, bay lên Trên, bay về các hướng Trung gian. Nếu 

con chim thấy bờ xung quanh, con chim liền bay đến bờ ấy. Nếu con chim không 

thấy bờ xung quanh, con chim bay trở về thuyền". Cũng vậy, này Tỷ-kheo, Ngươi 

đã tìm cho đến Phạm thiên giới mà không gặp được câu trả lời cho câu hỏi ấy, nên 

nay trở về với Ta. Này Tỷ-kheo, câu hỏi không nên hỏi như sau: "Bạch Thế Tôn, 

bốn đại chủng ấy - địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại - đi đâu, sau khi biến diệt 

hoàn toàn ?". Này Tỷ-kheo, câu hỏi phải nói như sau: 

"Chỗ nào mà địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, dài ngắn, tế, thô, tịnh, bất tịnh 

không có chân đứng ? Chỗ nào cả danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn ?" và đây là câu 

trả lời cho câu hỏi này: 
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"Thức là không thể thấy, vô biên, biến thông hết thảy xứ. Ở đây, địa đại, thủy đại, 

hỏa đại, phong đại không có chân đứng. 

Ở đây, cũng vậy dài, ngắn, tế, thô, tịnh và bất tịnh. 

Ở đây danh và sắc tiêu diệt hoàn toàn. 

Khi thức diệt, ở đây mọi thứ đều diệt tận". 

Thế Tôn thuyết như vậy. Kevaddha, cư sĩ trẻ tuổi hoan hỷ tín thọ lời dạy của Thế 

Tôn. 

--- o0o --- 

http://www.buddhanet.net/budsas/uni/u-kinh-truongbo/truong11.htm 
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COÙ THEÅ DUØNG KHOA-HOÏC HIEÄN-ÑAÏI 

ÑEÅ 

PHAÙN-ÑOÙAN PHAÄT-GIAÙO KHOÂNG? 

 

 

 

 Khoa-hoïc hieän-ñaïi khoâng theå ñoùng vai-troø laø moät vò quan Toøa toái-cao ñeå 

phaùn quyeát chuyeän gì ñuùng chuyeän gì sai cuûa Ñaïo Phaät, vì lyù do caùc lyù-thuyeát 

cuûa khoa-hoïc cöù lieân-tuïc thay ñoåi vôùi thôøi-gian vaø caùc duïng-cuï taân-tieán môùi; vì 

vaäy, khoa-hoïc khoâng theå khaúng-ñònh hay phuû-ñònh giaùo-lyù cuûa ñaáng Phaät-ñaø. 

 Con ngöôøi cuûa theá kyû thöù 20 vaø 21 ñaõ vaø ñang chöùng-kieán raát nhieàu khaùm-

phaù khoâng theå ngôø ñöôïc vaø nhöõng phaùt-kieán chaúng haïn nhö Traïm Khoâng-Gian,   

 

 

 

Caùc vieãn voïng kính khoâng choã cheâ 

 

   
The Hubble Telescope  The James Webb Space Telescope (JWST)  
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The Spitzer Space Telescope (SST), formerly the Space Infrared Telescope Facility 

(SIRTF) 

Caùc maùy Gia-Toác Haït Vó-Ñaïi (Large Hadron Super Collider (LHC)/Atom 

Smasher, Tevatron Accelerator),  

  
        Large Electron–Positron Collider      The Large Hadron Collider (LHC) 

Caùc khu nghieân-cöùu vaø thí-nghieäm cöïc-kyø ñaéc tieàn (chaúng haïn nhö, Fermi 

National Accelerator Laboratory (Fermilab), Brookhaven National Laboratory 

(BNL)), Los Alamos  National Laboratory),  

   
Fermilab     Tevatron 
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Boä-phaän ghi nhaän CDF taïi Tevatron giuùp caùc nhaø khoa-hoïc tìm kieám caùc haït môùi. 

http://www.cnn.com/2011/US/04/08/particle.physics.tevatron/index.html?iref=obinsite 

Caùc nhaø khoa hoïc taïi CERN thöïc-hieän caùc vuï va-chaïm cuûa caùc haït baèng gia-toác vôùi 

cöôøng-löïc cao trong trung-taâm nghieân-cöùu Large Hadron Collider 

 

 

 

 Caùc nhaø Vaät-Lyù Hoïc taïi trung-taâm nghieân-cöùu CERN thöïc-hieän caùc vuï va-chaïm cuûa 

caùc haït baèng gia-toác vôùi cöôøng-löïc cao nhaèm taïo ra haøng loïat caùc vuï noå thuoäc phaïm-vi nhoû, 

nhöng töông-tôï nhö Vuï-Noå Khuûng-Khieáp (Big Bang), töø ñoù daãn ñeán söï sanh khôûi cuûa vuõ-truï  

13,7 tæ naêm veà tröôùc.  

 

Picture: Jamie Wiseman / From Cern / Rex Features 

http://www.telegraph.co.uk/science/picture-galleries/7538101/Scientists-at-CERN-achieve-high-

power-collisions-of-sub-atomic-particles-in-the-Large-Hadron-Collider.html 
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Thí-nghieäm taïi Trung-Taâm Nghieân-Cöùu Nguyeân-Töû cuûa AÂu-Chaâu (CERN), taïo ra kyû-luïc veà 

naêng-löôïng ñuû ñieàu-kieän ñeå tìm ra haït, seõ cho pheùp caùc nhaø nghieân-cöùu khaûo-saùt baûn-theå cuûa 

vaät-chaát vaø nguyeân-nhaân ban ñaàu cuûa caùc vì tinh-tuù vaø caùc haønh-tinh. 

 

 

haøng ngaøn caùc veä-tinh nhaân-taïo cöïc maïnh, maùy sieâu vi-tính, caùc thöù hoûa-tieån, caùc 

thöù maùy bay, xe coä, xe löûa, truyeàn-hình, ñieän-thoïai, ñieän-thoïai di-ñoäng, v.v.. 

Nhöõng thöù naày ngay caû caùc baäc tieàn-boái nhö Aristotle, Ptolemy, Nicolas 

Copernicus, Johannes Kepler, Galileo Galilei, Sir Isaac Newton, Heinrich 

Olbers, Immanuel Kant, Edwin Hubble, vaân vaân, hoaëc caùc nhaø thoâng-thaùi vó-ñaïi 

nhö Maxwell, Planks, Einstein, Bohr, Louis de Broglie, Dirac, Crockcroft, 

Walton, Fermi, Meitner, Frisch, Freynman, Gell-Mann, Mishijma, Reines, 

Coowan, Lederman, Schwartz, Steinberger , vaân vaân, coù theå khoù maø chaáp-nhaän 

ñöôïc!Tuy nhieân, caùc nhaø khoa-hoïc vaãn coøn vaät-loän vôùi nhöõng caâu hoûi coå-ñieån: 

1. Nhöõng gì laøm neàn-taûng ñaõ taïo ra vuõ-truï?    

2. Chuùng ta laø ai? 

3. Taïi sao chuùng ta hieän-höõu ôû ñ6ay? 

4. Taïi sao chuùng ta --- vaø taát-caû nhöõng söï vaät chung quanh --- laïi coù 

troïng-löôïng? 

5. Vaân vaân. 
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Ñöùc Phaät tuyeân-boá raèng coù boán löïc baát-khaû-tö-nghì vaø ba luaät sanh-hoùa 

tieáp-dieãn trieàn-mieân ñaõ taïo ra vuõ-truï, caùc theá-giôùi, vaø taát-caû chuùng-sanh. 

Caên-cöù vaøo vöông kinh Hoa-Nghieâm (Avatamsaka Sutra), boán löïc baát-

khaû-tö-nghì laø: 

1. Phaät-löïc 

2. Phaùp-löïc 

3. Nguyeän-löïc 

4. Nghieäp-löïc 

Caên cöù vaøo toân kinh Thuû-Laêng-Nghieâm (Surangama Sutra), ba luaät 

sanh-hoùa tieáp-dieãn trieàn-mieân laø: 

1. Tieáp-dieãn trieàn-mieân vuõ-truï vain höõu (khí theá-giôùi) 

2. Tieáp-dieãn trieàn-mieân cuûa chuùng höõu-tình 

3. Tieáp-dieãn trieàn-mieân cuûa Nhaân-Quaû Nghieäp-Baùo (Karma)     

Vuõ truï, voâ-vaøn caùc theá-giôùi, vaø chuùng höõu-tình ñaõ vaø ñang ôû trong voøng 

sanh-laõo-beänh-töû hoaëc voøng thaønh-truï-hoïai-dieät töø voâ-thæ ñeán voâ chung. Vuõ truï, 

voâ-vaøn caùc theá-giôùi, vaø chuùng höõu-tình khoâng phaûi laø thöù chaéc-nòch uø-lì, maø laø 

huyeãn-hoùa. Ñieàu naày ñöôïc toùm-taét trong quyeån saùch cuûa Maït-Nhaân, Lyù-Thuyeát 

Toái-Cao Veà Vuõ-Truï.   

Trong khi Traùi Ñaát xoay vaàn khoâng ngöøng nghó, taát-caû caùc quoác-gia cuõng 

quay cuoàng khoâng coù ngoïai-leä, nhöng maømoïi ngöôøi khoâng ai nhaän ra hoï ñang bò 

quay voøng voøng. Ñieàu naày chaúng coù gì môùi laï caû, nhöng chaúng coù ngöôøi nhaän ra! 

Töông-tôï nhö vaäy, voøng sanh-töû luaân-hoài (samsara) chaúng coù gì môùi laï caû, nhöng 

raát ít ngöôøi thoâng-ñaït!  

Nhöõng Phaät-töû bình-thöôøng tin-töôûng raèng Ñaïo Phaät chaân-thaät phoå-hoùa taát- 

caû moïi ngöôøi; ñieàu naày coù theå khoâng ñuùng trong thôøi buoåi nhieåu-nhöông. 

1. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh khoâng phaûi cho nhöõng ngöôøi ngheøo khoù, 

nhöõng ngöôøi baän-roän; ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi khoâng ñaët heát loøng 

tin vaøo ñöùc Nhö-Lai. 
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2. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh khoâng phaûi cho nhöõng ngöôøi coù trí thoâng-

minh thaáp keùm vaø vaät loan vôùi cuoäc soáng haøng ngaøy; ñaëc bieät, 

nhöõng ngöôøi khoâng ñaët heát loøng tin vaøo ñöùc Nhö-Lai. 

3. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh khoâng phaûi cho nhöõng ngöôøi thaát hoïc, 

thaân-theå suy-nhöôïc vaø giaø yeáu; ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi khoâng ñaët 

heát loøng tin vaøo ñöùc Nhö-Lai. 

4. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh khoâng phaûi cho nhöõng keû bieáng-nhaùc, treå 

löôøi, vaø leä-thuoäc ngöôøi khaùc; ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi khoâng ñaët heát 

loøng tin vaøo ñöùc Nhö-Lai. 

5. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh khoâng phaûi cho nhöõng keû töï cho Phaät-Giaùo 

laø toân-giaùo cao-caû nhöùt vaø maït-saùt caùc toân-giaùo khaùc baèng mieäng 

hoaëc baèng haønh-vi; ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi khoâng ñaët heát loøng tin 

vaøo ñöùc Nhö-Lai. 

6. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh khoâng phaûi cho nhöõng keû khoâng yeâu-thích 

söï bình-yeân beân trong vaø tìm kieám haïnh-phuùc beân ngoøai; ñaëc 

bieät, nhöõng ngöôøi khoâng ñaët heát loøng tin vaøo ñöùc Nhö-Lai. 

7.  Phaät-Giaùo chaân-chaùnh khoâng phaûi cho nhöõng keû chaáp vaøo caùi 

‚ta‛, ‚ngaõ‛, vaø ‚chuû-nghóa‛; ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi khoâng ñaët heát 

loøng tin vaøo ñöùc Nhö-Lai. 

8. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh khoâng phaûi cho nhöõng ngöôøi baùm víu vaøo 

nhöõng söï nghieäp cuûa theá-gian vaø chæ ñaët nieàm tin vaøo söï cöùu-roãi 

maø khoâng bieát saùm-hoái vaø khoâng taïo ra coâng-ñöùc phöôùc baùo; ñaëc 

bieät, nhöõng ngöôøi khoâng ñaët heát loøng tin vaøo ñöùc Nhö-Lai. 

9. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh khoâng phaûi cho nhöõng ngöôøi khoâng coù 

loøng töø-bi treân söï ñau thöông cuûa keû khaùc; ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi 

khoâng ñaët heát loøng tin vaøo ñöùc Nhö-Lai.  

10.  Phaät-Giaùo chaân-chaùnh khoâng phaûi cho nhöõng ngöôøi tìm kieám söï 

thoûa-maõn nhöõng öôùc voïng cuûa mình döïa vaøo söùc thaàn cuûa chö 

Phaät vaø chö Boà-Taùt. Chöa Phaät vaø chö Boà-Taùt khoâng bao giôø höùa 

laø seõ laøm noâ-leä cho boïn ngöôøi naày. Tuy nhieân, Phaät-Giaùo chaân-
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chaùnh thaät ra coù höùa vôùi tín-ñoà laø hoï seõ ñöôïc nhöõng gì hoï muoán 

neáu vaø chæ neáu hoï y-phaùp tu-taäp. 

Phaät-Giaùo chaân-chaùnh daønh rieâng cho nhöõng haïng ngöôøi nhö sau, trong 

khoûang thôøi-gian Traùi Ñaát naày khoâng coù Phaät.              

1. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh daønh rieâng cho nhöõng ngöôøi kieân-trì tu-taäp 

baèng baát cöù phöông-tieän gì mieãn sao lôïi mình vaø lôïi ngöôøi ñeå nhö 

thaät tri töï taâm; ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi ñaõ ñaët heát loøng tin vaøo ñöùc 

Nhö-Lai.  

2. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh daønh rieâng cho nhöõng ngöôøi khoâng coù loái 

suy-nghó nhò-nguyeân veà sanh-töû vaø nieát baøn; Phaät vaø chuùng sanh; 

bi-trí; trí-tueä vaø phöông tieän thieän-xaõo; ñaïi-laïc vaø taùnh Khoâng; 

ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi ñaõ ñaët heát loøng tin vaøo ñöùc Nhö-Lai.  

3. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh daønh rieâng cho nhöõng ngöôøi khoâng chaáp 

vaøo caùi ‚ta‛, ‚ngaõ‛, vaø ‚chuû-nghóa‛.  

4. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh daønh rieâng cho nhöõng ngöôøi khoâng baùm 

víu vaøo söï-nghieäp cuûa theá-gian vaø khoâng nhöõng ñaët nieàm tin vaøo 

söï cöùu-roãi maø coøn bieát duøng caùc phaùp phöông-tieän ñeå saùm-hoái vaø  

taïo ra caùc thöù coâng-ñöùc phöôùc baùo to lôùn; ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi 

ñaõ ñaët heát loøng tin vaøo ñöùc Nhö-Lai.  

5. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh daønh rieâng cho nhöõng ngöôøi xem taát-caû 

chuùng-sanh nhö laø chö Phaät trong töông-lai; ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi 

ñaõ ñaët heát loøng tin vaøo ñöùc Nhö-Lai.  

6. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh daønh rieâng cho nhöõng ngöôøi xem taát-caû 

phuï-nöõ laø caùc vò nöõ thaàn vì hoï coù khaû-naêng ñem laïi ñaïi laïc 

(mahasukha) ñeå laøm tung baät thaân vi-teá ra; ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi 

ñaõ ñaët heát loøng tin vaøo ñöùc Nhö-Lai.  

7. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh daønh rieâng cho nhöõng ngöôøi ñoái-xöû vôùi 

moïi ngöôøi bình-ñaúng do thaáu hieåu raèng taát-caû ñeàu laø huyeãn-hoùa; 

ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi ñaõ ñaët heát loøng tin vaøo ñöùc Nhö-Lai.  
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8. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh daønh rieâng cho nhöõng ngöôøi ñaõ phaùt nhöõng 

theä-nguyeän ñaït cho baèng ñöôïc Phaät-trí trong ñôøi hieän-taïi, hoaëc laø 

choïn trí-tueä laøm söï-nghieäp taän thuôû vò-lai voâ bieân-teá; ñaëc bieät, 

nhöõng ngöôøi ñaõ ñaët heát loøng tin vaøo ñöùc Nhö-Lai.  

9. Phaät-Giaùo chaân-chaùnh daønh rieâng cho nhöõng ngöôøi ñaõ nhö thaät tri 

töï taâm, hoaëc nhaän ra Phaät-taùnh trong ñôøi hieän-taïi; ñaëc bieät, nhöõng 

ngöôøi ñaõ ñaët heát loøng tin vaøo ñöùc Nhö-Lai.  

10.  Phaät-Giaùo chaân-chaùnh daønh rieâng cho nhöõng Boà-Taùt nôi caùc theá-

giôùi khaùc tìm kieám con ñöôøng tu-taäp ngaén nhöùt ñeå mau choùng 

vieân-maõn söï giaùc-ngoä cuûa hoï; ñaëc bieät, nhöõng ngöôøi ñaõ ñaët heát 

loøng tin vaøo ñöùc Nhö-Lai.  

Phaät-Giaùo chaân-chaùnh khoâng rôi vaøo tay cuûa boïn Ñaïo-Sö hay ñaùm Thaày 

giaû-maïo. Ngay khi boïn Ñaïo-Sö hay ñaùm Thaày giaû-maïo thieát-laäp  caùc toå-chöùc cuûa 

boïn chuùng vaø duøng danh nghóa Phaät-Giaùo ñeå möu caàu tö-lôïi nhö tieàn baïc, quyeàn-

löïc vaø daâm-daät, thì chö Boà-Taùt vaø caùc ñaáng thaàn-linh uy-maõnh seõ xuaát-hieän treân 

Traùi Ñaát ñeå cuøng ñoái öùng vôùi boïn chuùng, ñeå phaûn-coâng vaø huõy-dieät boïn chuùng 

baèng caùch laät taåy nhöõng sai laàm, taø-kieán, voïng töôûng ñieân-ñaûo ñoái vôùi Chaân-Lyù 

toái-haäu baèng aùnh-saùng cuûa nhöõng lôøi huyeàn-kyù cuûa ñöùc Phaät Thích-ca Möu-Ni 

trong caùc Kinh-ñieån/Maät-luaän  vaø caùc phaùp-aán. 

Nhöõng daáu-hieäu phoå-thoâng cuûa boïn Ñaïo-Sö hay ñaùm Thaày giaû-maïo chæ-

daãn laø: 

 Söï pheá boû giaùo-lyù cuûa ñöùc Phaät seõ hieän ra. 

 Daâm-daät (Theøm khaùt thoûa-maõn nhuïc-duïc) seõ ñöôïc xem nhö laø 

söï chaáp-nhaän cuûa xaõ-hoäi vaø daâm-haïnh (giao-hôïp) seõ ñöôïc 

xem nhö laø söï ñoøi hoûi chaùnh yeáu cuûa ñôøi soáng. 

 Toäi aùc seõ gia taêng gaáp boäi, trong khi ñoù ñaïo-ñöùc seõ taøn phai vaø 

ñoïan dieät. 

 Phaùt lôøi theä-nguyeän xong thì phaù boû laäp-töùc. 

 Trôû thaønh nghieän ngaäp trong men röôïu vaø caùc chaát xì-ke, ma-

tuùy ... 
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 Caùc baäc Ñaïo-Sö seõ khoâng coøn ñöôïc toân-troïng vaø tín-ñoà seõ 

quay trôû laïi haønh hung caùc vò naày. 

Keát-quaû laø boïn Ñaïo-Sö hay ñaùm Thaày giaû-maïo seõ bò phaùp-luaät cheá taøi vaø 

rôi vaøo voøng keàm-toûa cuûa Luaät-taéc Nhaân-Quaû Nghieäp-Baùo. Nhöõng lôøi huyeàn-kyù 

cuûa ñöùc Phaät seõ ñöôïc chö Boà-Taùt bieát maø thoâi, kyø dö caùc ngöôøi khaùc klhoâng ai 

bieát ñöôïc, ngay caû nhöõng keû trí-thöùc hay caùc baäc Hieàn ñoän-caên cuûa Nhò-Thöøa 

cuõng khoâng heà hay bieát gì caû. 

Laïi nöõa, nhöõng ngöôøi Phaät-töû bình-thöôøng ñaõ döïng leân moät khaùi-nieäm sai- 

laàm veà vieäc tu-taäp theo Ñaïo Phaät chæ baèng vaøo thaân xaùc vaät-chaát  (nhuïc thaân) laø 

ñuû roài. Hoï hoøan-toøan khoâng bieát gì veà caùc thaân vi-teá (sukma kayas) aån trong 

nhuïc-thaân, hay Thaân Trung AÁm (Antarabhava); keát quaû laø Ñaïo Phaät chaân-chaùnh 

bò phai taøn treân coûi Ñaáy naày, rôi vaøo tình-traïng Maït-Phaùp.  

Thaân vi-teá cuûa chuùng ta bò oâ-nhieãm bôûi tham-saân-si; keát quaû laø nguõ caên chæ 

bieát baùm vaøo nguõ traàn haïn heïp.  

Ngay khi maø chuùng ta thay theá thaân-taâm oâ-nhieãm (huyeãn-thaân baát-tònh) 

cuûa mình thaønh thaân-taâm thanh-tònh (huyeãn-thaân thanh-tònh) thì moãi loã chaân loâng 

cuûa chuùng ta haøm-chöùa caùc theá-giôùi. Kinh-ñieån naøo chöùng-minh cho ñieàu naày? 

1. Toân kinh Ñaïi-Thöøa Trang-Nghieâm Baûo Vöông (Mahayana-guna-

karanda-vyuha Sutra)  

Baáy giôø, ñöùc Phaät baûo ngaøi Tröø Caùi Chöôùng Boà-Taùt (Sarva-nivara 

viskambhin Bodhisattva):  
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Thánh Mã Vương ấy tức Quán Tự Tại Đại Bồ Tát, trong cơn nguy 

hiểm, lo sợ ấy đã cứu giúp tôi. Trừ Cái Chướng! Tôi nay không thể 

nói hết số lượng công đức của Ngài Quán Tự Tại Đại Bồ Tát. Tôi chỉ 

vì ông mà lược nói về Ngài Quán Tự Tại Đại Bồ Tát, trong lỗ chân 

lông nơi thân của Ngài đã có công đức.  

 

 
http://www.fodian.net/world/gwoonyarm/4a/4aa.html 

 

Trừ Cái Chướng! Thân Ngài Quán Tự Tại Bồ Tát, có lỗ lông vàng 

kim-sắc, trong đó có vô lượng trăm ngàn (lakh: 10
5
) vạn Câu-chi 

(koti: 10
7
) na khố đa (nayuta: 10

28
) Ngạn Ðạt Phạ. Những Ngạn Ðạt 

Phạ (Gandharva: Nhaïc Thaàn, mình ngöôøi, thaân coù caùnh) ấy không 

còn chịu khổ luân hồi mà hưởng thọ sự tối thắng khoái lạc, thọ dụng 

các vật ở cõi trời không cùng tận, không có ác tâm, không lòng ganh 

ghét, không tham sân si, thường tu hành Bát Chánh Ðạo, thường thọ 

pháp lạc.  

Trừ Cái Chướng! Nơi trong lỗ chân lông vàng ấy, lại phóng ra hào 

quang như ý bảo châu. Tùy theo chúng Ngạn Ðạt Phạ kia, nghĩ tưởng 

điều cần dùng gì thì tùy ý biến hiện đầy đủ, ở trong lỗ chân lông vàng 

ấy, lại có lỗ chân lông đen, ở trong đó có vô số trăm ngàn vạn Câu chi 

(koti: 10
7
) na khố đa (nayuta: 10

28
) các vị Tiên nhơn (rsi) đủ thần 

thông, trong đó có kẻ đủ một thần thông, hoặc có kẻ đủ hai, ba, bốn, 

Pra
m N

gu
yen



46 

 

năm thần thông; cũng có kẻ đủ sáu món thần thông. Ở trong lỗ chân 

lông ấy, lại hiện đất bạc, vàng ròng làm núi, chót núi cao làm bằng 

bạc trắng, ba mươi bảy thứ ưa thích, hoa sen báu (37 Love-Defiled 

Lotus treasures) trang nghiêm núi ấy, ở trong núi kia có tám vạn bốn 

ngàn chúng Thần Tiên. Những Tiên chúng đó xuất hiện ra cây Kiếp 

Thọ (Kalpataru), thân cây thì màu hồng thẫm, màu huỳnh kim, cành lá 

thì làm bằng bạc trắng, phóng ra ánh sáng quý báu.  

Lại nơi mỗi lỗ chân lông hiện ra bốn ao báu; nước ao có đầy đủ 

tám món công đức. Có những hoa hương thơm mầu nhiệm trổ khắp 

trong ao, hai  bên bờ ao có cây Thiên Diệu Hương, cây Chiên Ðàn 

Hương (Candana), lại có cây Kiếp Thọ trang nghiêm (Kalpataru), trên 

treo mão trời, dây ngọc vòng tai, có những chuỗi ngọc anh lạc đẹp đẽ 

trang sức cho cây. Trên cây treo các linh báu, có các diệu y Kiều Thi 

Ca (Kausika) phục sức. Ở dưới mỗi cây Kiếp Thọ có một trăm Ngạn 

Ðạt Phạ Vương thường tấu các khúc âm nhạc êm dịu, lại có các bầy 

nai, chim, các giống linh cầm. Nghe âm nhạc rồi thảy đều suy nghĩ: 

„Các loài hữu tình phần nhiều chịu khổ luân hồi. Vì sao người 

Nam Thiệm Bộ Châu (Jambudvipa; teân Traùi Ñaát cuûa chuùng ta) phải 

chịu cảnh sanh, già, bịnh, chết. Thương nhau mà phải xa lìa, chịu 

các khổ như thế.‟ Các loài cầm thú chim nai này nơi đây hết thảy đều 

nghĩ tưởng đến kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương như thế 

thì liền ở đó có các món ăn uống cao lương mỹ vị của cõi trời, các 

hương thơm vi diệu cõi trời, các y phục mầu nhiệm của cõi trời. Nghĩ 

đến thì đầy đủ như ý.  

Bấy giờ, ngài Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch đức Thế-Tôn rằng: “Thưa 

Thế Tôn! Con nay nghe việc đó thật là hy-hữu!”  

Phật dạy: “Này thiện nam tử! Ý ông nghĩ sao?”  

Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch đức Thế Tôn:  

Như vậy, loài hữu tình tâm chỉ nghĩ đến danh hiệu kinh này mà 

còn được lợi ích an vui như thế, huống nữa nếu lại có người nghe 

được kinh này mà hay biên chép truyền bá, thọ trì, đọc tụng, cúng 

dường, cung kính. Những người như vậy thường được an vui. Hoặc 

lại có người đối với kinh này viết một chữ, thì người đó đời đương lai 

không còn chịu khổ luân hồi, vĩnh viễn không còn trong những nhà hà 
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tiện như: hàng thịt cắt mổ … đã sanh ra thân thì hoàn toàn không chịu 

cảnh lưng gù, miệng méo, môi sứt, ghẻ lác, cùng hết thảy những bịnh 

tướng không đáng ưa, lại được thân tướng viên mãn, các căn đầy đủ, 

có thế lực lớn. Huống thọ trì đọc tụng, chép viết đầy đủ, cúng dường, 

cung kính thì người đó thu hoạch công đức nhiều biết là dường nào!  

Bấy giờ, đức Thế Tôn khen rằng:  

Lành thay! Lành thay! Trừ Cái Chướng! Ông nay khéo nói 

pháp như vậy, nay trong hội này, vô số trăm ngàn vạn Thiên (Devas), 

Long (Nagas), Dược Xoa (Yaksas), Ngạn Ðạt Phạ (Gandharvas), A 

Tô La (Asuras), Nghiệt Lỗ Noa (Garudas), Khẩn Na La (Kinnadas), 

Ma Hộ La Nga (Mahoragas), Người và Phi Nhaân (chẳng phải người: 

quyû thaàn). Ô Ba Sách Ca (Upasakas), Ô Ba Tư Ca (Upasikas), tất cả 

các chúng đó đều nghe pháp ông nói như vậy, nghe rồi đem truyền bá 

rộng rãi pháp môn do ông đã hỏi.  

Lúc đó, Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch đức Thế Tôn rằng: “Thưa Thế Tôn! 

Nay nói diệu pháp đây, các chúng trời người khởi lòng tin kiên cố.”  

Ðức Thế Tôn khen rằng:  

Lành thay! Lành thay! Thiện nam tử! Ông có thể như thật hỏi 

lại Ngài Quán Tự Tại, lỗ chân lông trong thân đã hiện ra công đức như 

vậy. Trừ Cái Chướng! Ngài lại có lỗ chân lông trang nghiêm quý báu, 

trong đó có vô số trăm ngàn vạn Câu chi na khố đa Ngạn Ðạt Phạ nữ, 

diện mạo đoan nghiêm, hình thể đẹp đẽ, các thứ trang nghiêm như 

vậy, sắc tướng dường như Thiên nữ. Các chúng kia khổ tham, sân, si 

đều không thể xâm hại nơi thân họ, mà cũng không chịu chút phần 

khổ não nào của cõi nhơn gian. Nữ Ngạn Ðạt Phạ ấy ở trong ba thời 

thường niệm danh hiệu Ngài Quán Tự Tại Đại Bồ Tát, thì những kẻ 

ấy lúc đó đều được tất cả vật cần dùng đầy đủ.  

Bấy giờ, Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thưa Thế Tôn! Con 

muốn vào trong lỗ chân lông kia để xem những việc đã có.”  

Phật dạy:  

Này thiện nam tử! Lỗ chân lông kia không có bờ cõi biên giới, 

như cõi hư không, không có chướng ngại. Thiện nam tử! Lỗ chân lông 

như vậy, không chướng, không ngại, cũng không xúc não. Trong lỗ 

chân lông kia, Ngài Phổ Hiền (Samantabhadra) Đại Bồ Tát đi vào 
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trong đó trải qua mười hai năm mà không thấy được bờ cõi biên giới. 

Thấy trong mỗi lỗ chân lông có các Phật bộ an trụ. Vậy nên Ngài Phổ 

Hiền không thể thấy biên giới gần xa kia được. Còn các Bồ Tát khác 

làm thế nào mà được thấy biên giới!?  

Bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch Phật rằng:  

Thưa Thế Tôn! Ngài Phổ Hiền đại Bồ Tát ở trong lỗ chân lông 

kia trải qua mười hai năm không thể thấy cõi biên giới mà các lỗ chân 

lông lại có trăm ngàn Ðức Phật ở trong đó. Ngài Phổ Hiền đại Bồ Tát 

còn không thể thấy được biên giới thì con nay làm thế nào mà vào 

trong ấy ư?   

Phật dạy:  

Này thiện nam tử! Ta cũng không thấy như thế là vi diệu tịch 

tịnh. Boà-Taùt ñoù voán vô-tướng, maø hiện ra đại thân có đủ mười một 

mặt, có trăm ngàn mắt đầy đủ rộng lớn, được tương ưng với địa vị 

vắng lặng Niết Bàn. Ðại trí vô đắc, không có luân hồi, không thấy cứu 

độ, cũng không chủng tộc, không có trí huệ, cũng không có nói các 

pháp như vậy: như hình bóng, như tiếng vang. Thiện nam tử! Ngài 

Quán Tự Tại Đại Bồ Tát, không thấy không nghe, vì không có tự tánh, 

cho đến Như Lai cũng đã không thấy thì ý ông thế nào? Thiện nam tử! 

Phổ Hiền và hết thảy các vị Bồ Tát cũng đều đầy đủ như thế không 

thể nghĩ bàn, nhưng không thể rõ biết chỗ biến hóa của Quán Tự Tại.  

Thiện nam tử! Ngài Quán Tự Tại Đại Bồ Tát biến hóa các việc 

cứu độ vô số trăm ngàn vạn Câu chi na khố đa hữu tình, khiến được 

vãng sanh về cõi Cực Lạc thế giới (Sukhavati), thấy Phật Như Lai Vô 

Lượng Thọ (Amitayus), được nghe pháp yếu, khiến mau thành đạo Bồ 

Đề (Anuttara-samyak-sambodhi).  

Bấy giờ Ngài Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch đức Thế Tôn rằng: “Không biết 

dùng phương tiện gì khiến con được thấy Ngài Quán Tự Tại Đại Bồ Tát?”  

Phật dạy: “Này thiện nam tử! Bồ Tát kia chắc sẽ đến Tát Ha thế giới này mà 

diện kiến lễ bái cúng dường ta.”  

Khi ấy, Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch Phật rằng: “Thưa đức Thế Tôn! Có thể 

biết Ngài Quán Tự Tại Đại Bồ Tát khi nào mới đến nơi đây?”  

Phật dạy: “Thiện nam tử! Khi mà căn cơ hữu tình ở đây thuần thục thì Quán 

Tự Tại Đại Bồ Tát kia Ngài sẽ đến nơi đấy.”  
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Bấy giờ, Ngài Trừ Cái Chướng đại Bồ Tát lấy tay chống má suy nghĩ: “Con 

nay có tội chướng gì? Thọ mạng tuy dài mà chẳng được lợi ích, không được thấy 

Ngài Quán Tự Tại để cung kính lễ bái, cũng như người mù đi giữa đường.”  

Trừ Cái Chướng Bồ Tát lại bạch Phật rằng: “Thưa Thế Tôn! Ngài Quán Tự 

Tại đại Bồ Tát thật khi nào mới đến nơi đây?”  

Ðức Thế Tôn mỉm cười dạy rằng:  

Ngài Quán Tự Tại đại Bồ Tát ở đó không có thời gian mà Ngài 

lại đến đúng thời gian.  

Thiện nam tử! Thân của Bồ Tát kia, có những lỗ chân lông tên 

Sái cam lồ, nơi trong những lỗ chân lông ấy, có vô số trăm ngàn vạn 

Câu chi na khố đa trời người an trụ. Có kẻ chứng Sơ địa (Bhumi), Nhị 

địa cho đến có kẻ chứng vị Thập địa đại Bồ Tát. Trừ Cái Chướng! 

Trong những lỗ lông Sái cam lồ ấy, có sáu mươi núi vàng bạc quý 

báu. Mỗi núi kia có sáu vạn Du thiện na, chót cao chín vạn chín ngàn. 

Dùng Thiên diệu vàng báu làm trang nghiêm khắp ni, các Bồ Tát còn 

một đời bổ xứ làm Phật cũng đều an ở trong ấy.  

Lại có vô số trăm ngàn vạn Câu chi na khố đa chúng Ngạn Ðạt 

Phạ ở trong những lỗ chân lông kia thường hằng tấu các khúc âm nhạc 

êm dịu.  

Trừ Cái Chướng! Trong lỗ chân lông Sái cam lồ, lại có vô số 

trăm ngàn vạn Câu chi na khố đa cung điện, dùng Thiên ma ni quý 

báu nhiệm mầu mà trang nghiêm khắp nơi. Thấy rồi sanh lòng vui 

mừng. Lại có các thứ chơn châu chuỗi ngọc anh lạc chen nhau trang 

sức. Ở trong mỗi cung điện lại có Bồ Tát nói các pháp vi diệu, ra khỏi 

cung điện rồi mỗi mỗi đều đi kinh hành (Cankramana). Ở chỗ kinh 

hành có bảy mươi ao báu, nước trong ao có đầy đủ tám món công 

đức; có các thứ hoa gọi là hoa Ốt bát la (Utpala), hoa Bát nạp ma 

(Padma), hoa Cự mẫu na (Kumuda), hoa Bôn noa lợi ca (Pundarika), 

hoa Tháo ngạn đà ca (TsoGhandaka), hoa Mạn na la (Mandara), hoa 

Ma ha mạn na la (Maha-Mandara), hàm tiếu, ở tròn đầy đủ trong đó. 

Nơi đất kinh hành kia lại có cây Kiếp Thọ (Kalpataru) vừa lòng ưa 

thích, dùng vàng bạc cõi trời mà làm cành lá, trên treo các mão trời 

vòng tai ngọc quý, trang nghiêm các thứ trân châu báu anh lạc. Các 

Bồ Tát kia đi kinh hành rồi, nơi ban đêm phân thời niệm tụng các 
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pháp Ðại Thừa, suy nghĩ chỗ tịch diệt Niết Bàn, nghĩ sự khổ địa ngục, 

ngã quỷ, bàng sanh, suy nghĩ như thế rồi, nhập vào Từ tâm tam muội. 

Trừ Cái Chướng! Nơi trong lỗ chân lông kia xuất hiện các Bồ Tát như 

vậy.  

Lại có những lỗ chân lông gọi là Kim Cang Diệu. Trong đó, có 

vô số trăm ngàn vạn chúng Khẩn Na La, nơi thân trang nghiêm các 

tràng hoa, các chuỗi ngọc anh lạc, dùng các dầu thơm vi diệu thoa 

thân, người thấy vui mừng, hằng thường niệm Phật Pháp Tăng. Ðược 

lòng tin bất hoại mà an trụ nơi pháp nhẫn từ, suy nghĩ đạo tịch diệt 

Niết Bàn để xa lìa luân hồi. Như vậy! Như vậy! Ðó, thiện nam tử! 

Chúng Khẩn Na La kia tâm sanh ưa mến. Trong lỗ chân lông ấy có vô 

số núi, nơi trong núi đó  có hang Kim Cang báu, hang bằng vàng báu, 

hang bằng bạc báu, hang pha đê ca (Sphatika) báu, hang sắc hoa sen 

báu, hang sắc màu xanh báu, có đầy đủ hang bảy báu như thế.  

Thiện nam tử! Nơi trong lỗ chân lông kia còn có nhiều sự biến 

hiện ấy. Trong đó có vô số cây Kiếp Thọ, vô số cây Chiên Ðàn lớn, 

các cây ấy tỏa ra hương thơm vi diệu, vô số ao tắm, trăm ngàn vạn 

bảo điện cung trời, pha đê ca (Sphatika) trang nghiêm đẹp đẽ, những 

cung trời bảo điện trang nghiêm rất ưa thích xuất hiện ra như thế, 

chúng Khẩn Na La đều an nghỉ trong cung điện ấy. Ðã an nghỉ rồi lại 

nói pháp vi diệu gọi là Pháp Bố thí Ba la mật đa và pháp Trì giới, 

Nhẫn nhục, Tinh tấn, Thiền Ðịnh, Trí huệ Ba la mật đa. Nói sáu pháp 

Ba la mật đa rồi mỗi mỗi đều đi kinh hành (cankramana), các đường 

đi kinh hành nơi đó làm bằng vàng ròng, làm bằng bạc trắng, chung 

quanh ở đó có cây Kiếp Thọ, thân bằng vàng ròng thì lá bằng bạc 

trắng. Trên đó có các thứ Áo trời, mão báu, vòng tai ngọc quý, linh 

báu khua rung, chuỗi ngọc anh lạc, những chỗ kinh hành kia trang 

nghiêm như thế.  

Lại có lầu các, Khẩn Na La (Kinnaras) nơi ấy kinh hành để suy 

tưởng các khổ trầm luân; sanh khổ, già khổ, bịnh khổ, lão khổ, chết 

khổ, nghèo cùng khốn khổ, khổ thương nhau phải xa lìa, khổ ghét 

nhau gặp gỡ, khổ cầu mong không được. Hoặc đọa địa ngục Kim 

Châm, địa ngục Hắc Thằng, đại địa ngục Hắc Ê, đại địa ngục Cực 

Nhiệt, địa ngục hầm lửa, hoặc đọa vào các Ngã quỷ thú, những hữu 
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tình như thế thọ đại khổ não. Các Khẩn Na La kia khởi lên lòng suy 

nghĩ. Như vậy, thiện nam tử! Khẩn Na La kia ưa suy nghĩ pháp thâm 

sâu, viên tịch chơn như cảnh giới. Lại nơi ấy thường niệm danh hiệu 

Quán Tự Tại Đại Bồ Tát, bở do xưng niệm đó mà liền khi bấy giờ đều 

được các món cần dùng đầy đủ như ý.  

Thiện nam tử! Ngài Quán Tự Tại Đại Bồ Tát, cho đến danh 

hiệu cũng khó được gặp gỡ. Vì sao vậy? Bởi Ngài ban cho tất cả hữu 

tình như bậc đại cha mẹ, tất cả sợ sệt của hữu tình Ngài ban cho vô 

úy. Làm đại thiện hữu khai đạo cho tất cả hữu tình. Như vậy, thiện 

nam tử! Ngài Quán Tự Tại Đại Bồ Tát có sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni 

rất khó gặp được. Nếu có người nào hay xưng niệm danh hiệu sẽ được 

sanh trong lỗ chân lông kia thì không còn bị trầm luân, khi ra khỏi 

một lỗ chân lông rồi lại nhập vào một lỗ chân lông khác, ở đó an trụ 

cho đến khi chứng địa vị Viên tịch (Niết Bàn).  

Bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch đức Thế Tôn rằng: “Thưa Thế Tôn! 

Nay sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này làm thế nào mà được?” 

Phật dạy: “Thiện nam tử! Sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này rất khó gặp được, 

cho đến Như Lai mà cũng không biết chỗ sở đắc ấy thì nhơn vị Bồ Tát  làm thế nào 

mà hay biết được!” 

Ngài Trừ Cái Chướng bạch đức Thế Tôn rằng:  “Thưa Thế Tôn! Ðà Ra Ni 

như vậy, nay Phật Như Lai Ứng Chánh Ðẳng Giác vì sao mà không biết ư?”   

Phật dạy:  “Thiện nam tử! Sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni đó là bổn tâm vi diệu 

của Ngài Quán Tự Tại đại Bồ Tát. Nếu biết vi diệu bổn tâm ấy tức biết giải thoát.” 

Bấy giờ Trừ Cái Chướng Bồ Tát bạch đức Thế Tôn rằng: “Thưa Thế Tôn! 

Trong các hữu tình có ai biết được sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni đó chăng?”  

Phật dạy:  

Không có ai biết. Thiện nam tử! Sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni 

này vô lượng tương ưng Như Lai mà còn khó biết huống gì là Bồ Tát 

làm thế nào mà biết được chổ bổn tâm vi diệu của Ngài Quán Tự Tại 

Đại Bồ Tát? Tôi đi trải qua các quốc độ khác cũng không biết sáu chữ 

Ðại Minh Ðà Ra Ni này. Nếu có người thường thọ trì sáu chữ Ðại 

Minh Ðà Ra Ni thì khi trì tụng có chín mươi chín Căng già sa hà sa số 

chư Như Lai nhóm hội, có vô số Bồ Tát nhiều như vi trần nhóm hội 

cùng các Thánh chúng Thiên tử ở ba mươi hai cõi trời cũng đều nhóm 
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hội. Lại có bốn Ðại Thiên Vương ở bốn phương làm hộ vệ, có Ta Nga 

La Long vương, Vô Nhiệt Não Long vương, Ðắc Xoa Ca Long 

vương, Phạ Tô Chỉ Long vương. Như vậy có vô số trăm ngàn vạn Câu 

chi na khố na Long vương đến hộ vệ người thọ trì ấy. Lại ở khắp 

trong cõi đất hết thảy các Dược Xoa Hư  Không Thần cũng đến hộ vệ. 

Thiện nam tử! Trong lỗ chân lông Ngài Quán Tự Tại Đại Bồ Tát có 

trăm ức Như Lai an trụ và khen ngợi người trì tụng ấy: „Lành thay! 

Lành thay! Thiện nam tử! Ngươi hãy được như ý ma ni bảo, bảy đời 

dòng họ của người đều sẽ đều được giải thoát.‟ Thiện nam tử! Người 

trì minh kia (kẻ trì chú) ở trong bụng có các trùng, các trùng ấy sẽ 

được Bất thối chuyển địa vị Bồ Tát. Nếu lại có người lấy sáu chữ Ðại 

Minh Ðà Ra Ni này mà đeo giữ nơi thân, trên đảnh. Thiện nam tử! 

Nếu thấy được người đeo giữ ấy, thời cũng như thấy thân Kim Cang, 

như thấy tháp (Stupa) vaø Xá Lợi (Sharira), như thấy đức Như Lai, như 

thấy một trăm ức trí tuệ. Nếu có kẻ trai lành gái tín nào hay y pháp 

niệm sáu chữ Ðại Minh Ðà Ra Ni này, thì người đó sẽ được vô tận 

biện tài được trí tụ tụ thanh tịnh, được đại từ bi, như vậy người đó 

ngày ngày được viên mãn công đức sáu chữ Ba la mật đa. Người đó 

được trời Chuyển Luân Thánh Vương quán đảnh, người ấy lời nói hơi 

trong miệng phát ra, chạm đến thân người nào, người chạm được bất 

thoái chuyển Bồ Tát, mau chóng chứng đắc Vô thượng bồ đề Chánh 

đẳng chánh giác. Nếu người đeo giữ và thọ trì lấy tay chạm đến người 

khác, người được rờ chạm ấy mau được Bồ Tát vị. Nếu kẻ nam người 

nữ, con trai con gái, cho đến dị loại hữu tình khác, thâý được người 

đeo và thọ trì ấy, tất cả đều mau được Bồ Tát vị. người như thế đó, 

vĩnh viễn không còn chịu khổ sanh, già, bịnh, chết, khổ thương xa lìa, 

mà được sự niệm tụng tương ưng không thể nghĩ bàn. Nay như thật 

mà nói lên sáu chữ đại minh Ðà Ra Ni vậy.  

Phật nói kinh Ðại Thừa Trang Nghiêm Bảo Vương.  

(HẾT QUYỂN BA) 

Dịch Giả: Thích Viên Đức 
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2. Toân kinh Quaùn Phoå-Hieàn  

(…) Bồ Tát Phổ Hiền (Samantabhadra) ngồi kiết già trên đài hoa. 

Thân ngài thanh tịnh như hạt kim cương trắng ngần, phóng ra 50 tia hào 

quang đủ màu khác nhau, hợp thành vầng hào quang quanh đầu Ngài. 

Từ các lỗ chân lông nơi thân Ngài cũng phát hào quang. ÔÛ cuối các tia 

hào quang, có vô số Hóa Phật cùng Bồ Tát quyến thuộc tùy tùng. 

(…) Sau bài thuyết pháp,  với lòng sám-hối và khao khát mong 

cầu được gặp Phật, hành giả bèn chắp tay quỳ gối hướng về núi Kỳ Xà 

Quật mà thưa rằng: „Kính lạy Đức Như Lai, Bực Đại Hùng, thường trụ, 

xin Ngài mở rộng lòng từ bi vì con mà thị hiện.‟ 

Vừa bạch xong, hành giả liền thấy trên núi Kỳ-Xà-Quật trang 

hoàng bằng bảy báu có vô lượng các vị Tyø Kheo, Thanh Văn (Sravakas) 

cùng Chúng Hội tụ họp. Ở đây có cây báu thành hàng, đất báu bằng 

phẳng, có đài sư tử báu trải ra trên đó có Phật Thích-Ca Mâu-Ni ngồi 

phóng tia hào quang từ giữa chặng mày. Hào quang chiếu khắp mười 

phương thế giới trải khắp vô lượng các cõi nước. Nơi nào có hào quang 

là có phân thân Phật vân tập, rộng thuyết Pháp vi-diệu như trong kinh 

Dieäu-Phaùp Lieân-Hoa (Saddharmapundarika-Sutra). Mỗi phân thân 

Phật đều bằng vàng ròng, lớn vô biên, ngồi trên đài sư tử, lại có vô 

lượng trăm ức (10
24

) chư Đại Bồ Tát cùng quyến thuộc vây quanh. Chư 

Bồ Tát cùng thực hành Hạnh Phổ-Hieàn (Samantabhadracarya). Các 

quyến-thuộc của vô lượng (10
78.853.169.595.548.392.417.676.269.592.064

) chư Phật 

chư Bồ-Tát mười phương lại cũng như vậy.  

Sau khi Chúng Hội vân tập thì ñức Thích Ca Mâu Ni hiện ra. 

Thân Ngài có ánh sáng phát ra từ những lỗ chân lông. Mỗi tia sáng lại có 

hàng trăm ức (100x10
7
) phân thân Phật phóng hào quang từ giữa chặng 

mày chiếu thẳng vào đảnh Phật Thích Ca Mâu Ni. Các phân thân Phật lại 

phóng hào quang từ những lỗ chân lông. Mỗi tia hào quang lại có hằng-

hà-sa số (ganganaivalukopama: 10
78.853.169.595.548.392.417.676.269.592.064

) hóa 

Phật.   

Đến lượt Bồ Tát Phổ-Hiền lại phóng hào quang từ giữa chặng mày 

chiếu vào tâm hành giả. Khi nhập tâm, hành giả nhớ lại vô lượng trăm 

ngàn các vị Phật được gặp trong quá khứ cùng là thọ trì đọc tụng kinh 
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Đại-Thừa và cũng thấy được tiền kiếp của mình cùng chứng được túc 

mạng thông. Liền khi ấy hành giả đại ngộ, được Triền Ñà-La-Ni, trăm 

ngàn muôn ức (10
24

) đà-la-ni. Khi xuất định người ấy sẽ thấy trước mặt 

các phân thân Phật ngồi trên tòa sư tử báu dưới cây báu, đất bằng lưu li 

(lapis lazuli) từ phía dưới chân trời, phóng ra như vầng sen lớn; giữa hoa 

sen có hằng hà sa số (ganganaivalukopama) chư Bồ Tát ngồi xếp bằng. 

Hành giả sẽ thấy chư Bồ Tát hóa thân từ ngài Phoå-Hiền tán thán và 

thuyết giảng-lyù Đại-Thừa (Mahayana-naya) giữa hàng Tứ-Chúng. Chư 

Bồ Tát liền đồng thanh hộ niệm cho hành giả được sáu căn thanh tịnh. 

 

Khoâng ñaït ñöôïc huyeãn-thaân thanh-tònh thì haønh-giaû seõ khoâng bao giôø 

chöùng ñaéc Ñaïi Boà-Ñeà nhö chö vò Ñaïi Giaùc ñaõ thöïc-hieän trong ñôøi quaù-khöù. 

  

Nôi toân kinh Phaïm-Voõng (Mahayana Brahmajala Sutra), Thích Trí-

Tònh dòch ra Vieät-vaên, ñöùc Phaät so-saùnh toøan theå vuõ-truï nhö taám löôùi cuûa Trôøi 

Ñaïi Phaïm. 

Lúc đó, nhân khi xem bảo tràng lưới của Ðại Phạm Thiên Vương, đức 

Phật vì đại chúng mà giảng kinh Phạm Võng.  

Ngài dạy rằng: “Vô lượng thế giới dường như lỗ lưới. Mỗi thế giới 

đều khác nhau cả, khác nhau đến số vô lượng. Giáo pháp của Phật cũng như 

vậy.”  

Ðức Phật đã tám ngaøn lần đến thế giới Ta-bà naày (1), ngự trên bảo tòa 

Kim-Cương Hoa Quang nhẫn đến ngự nơi cung của Ðại Tự Tại Thiên 

Vương, lược giảng “tâm Ðịa Pháp Môn” cho cả thảy đại chúng trong những 

pháp hội ấy.  

Sau đó, từ cung của Thiên Vương, ñức Phật trở xuống ngự dưới cội 

Bồ-Đề nơi cõi Diêm-Phù, vì tất cả chúng sinh trên quả đất này, hạng người 

phàm phu tối mà giảng một giới pháp Kim-Cương Quang Minh Bảo giới.  

_________________________________ 

(1) Sahalokadhatu: teân cuûa theá-giôùi maø chuùng ta ñang soáng goàm 1,000,000,000 thaùi-döông heä, 

taïm dòch laø ‚Kham-Nhaãn‛. Theá-giôùi cuûa chuùng ta laø moät theá-giôùi trong voâ-löôïng theá-giôùi cuûa 

Lieân-Hoa taïng Trang-Nghieâm, xem toân kinh Hoa-Nghieâm.  
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Giới Pháp naày là lời thường trì tụng của Phật Lô Xá Na (1), khi Ngài mới 

phát Bồ Ðề Tâm (Bodhicittotpada) trong thời kỳ tu nhân của Ngài. Giới 

pháp này cũng chính là bổn nguyên của tất cả Phật, là bổn nguyên của tất cả 

Bồ Tát và là chủng-tử của Phật-tánh.  

Tất cả chúng sinh đều có Phật-Tánh (Buddhata). Tất cả ý thức, 

sắc, tâm, là tình là tâm đều vào trong phạm-vi giới-pháp Phật-tánh. Vì chắc- 

chắn thường có chính nhân, neân taát-caû chuùng-sanh seõ chắc-chắn ñöôïc 

Pháp-thân thường-trụ.  

_________________________________ 

(1) Phật Lô-Xá-Na (Buddha Locana) laø nöõ Theá-Toân, laø Boä-Maãu cuûa Phaät-Boä, coù leõ khi dòch ra 

tieáng Trung quoác aâm cuûa chöõ ‚Vairocana‛ bieán thaønh ‚Locana‛    

 

  

Vairocana (Tyø-Loâ-Giaù-Na) 
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NAÊNG-LÖÔÏNG VAØ CAÙC TRAÀN 

TÖÔNG-ÖÙNG THEO PHAÄT-GIAÙO 

 

 

 

Caùc nhaø khoa hoïc taïi CERN thöïc-hieän caùc vuï va-chaïm cuûa caùc haït baèng gia-toác vôùi 

cöôøng-löïc cao trong trung-taâm nghieân-cöùu Large Hadron Collider 

 

 

  

 Sau 16 naêm vaø $10 tyû ñoâ-la – vaø khoûang thôøi gian daøi luïc-ñuïc vôùi heä-thoáng 

ñieän chaèn-chòt vaø toùat moà-hoâi – thì nieàm vui naûy sanh treân thaûm coû xanh möôùt vaø 

nhöõng ñöôøng haàm cuûa bieân-giôùi hai nöôùc Swiss-French hoâm thöù Ba: heä-thoáng 

maùy vaät-lyù lôùn nhöùt theá-giôùi, Large Hadron Collider, cuoái cuøng roài cuõng ñaõ baét 

ñaàu khieán cho caùc löôïng-töû (subatomic particles) va chaïm vaøo nhau.  

 Caùc nhaø khoa-hoïc taïi phoøng ñieàu haønh CERN ôû ngoïai oâ thaønh-phoá Geneva 

ñaõ khôûi-ñoäng heä-thoáng maùy $10 tyû ñoâ-la Large Hadron Collider vaøo ngaøy thöù 

Ba. 
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 Sau hai laàn khôûi ñoäng thaát-baïi do heä-thoáng ñieän truïc-traëc, caùc chaát-töû 

(protons) ñaõ ñöôïc thuùc-ñaåy baèng toác-ñoä hôn 99 phaàn traêm toác-ñoä aùnh-saùng vôùi 

nguoàn naêng-löôïng cöïc cao vöôït kyû-luïc khoûang 3500 tyû electron volts cho moãi boä- 

phaän caïnh-tranh trong moät ñoïan ñöôøng ñua 17 daëm ñöôïc ñieàu-khieån bôûi töø-löïc 

(magnetic track) döôùi loøng ñaát ngoøai thaønh-phoá Geneva khoûang 1 giôø tröa, giôø 

ñòa phöông. Caùc chaát-töû (protons vaø anti-protons) va-chaïm vaøo nhau trong nhöõng 

boä-phaän ghi nhaän ñöôïc daøn doing nhö moät caên phoøng nhoû cuûa moät chung-cö ñeå 

ghi nhaän toøan-boä nhöõng vuï va-chaïm cöïc nhoû chæ loùe leân roài taét maát maø caùc nhaø 

khoa-hoïc nghó raèng nhôø ñoù hoï coù theå khaùm-phaù söï khôûi ñaàøu cuûa theá-giôùi. 

 

http://www.nytimes.com/2010/03/31/science/31collider.html 

 

 

Chöõ vieát taét cuûa electron volt laø eV. 

Nhö vaäy,  

(3.5 TeV /0.2MeV) = (3.5x10
12

 eV/2x10
5
eV) = 17.5x10

6  
-naêng-löôïng

 
cao  

     duøng trong quang-tuyeán chaát-töû  ñònh beänh  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pra
m N

gu
yen



58 

 

KHUÛNG-HOÛANG KHOA-HOÏC 

 

 

Haàu heát caùc phaân-töû cöïc nhoû/haït chæ hieän ra trong caùc tia vuõ-truï (Cosmic 

rays), hoaëc trong caùc maùy gia-toác haït, ngaønh vaäy-lyù hoïc haït/phaân-töû cöïc nhoû coøn 

ñöôïc goïi laø ngaønh vaät-lyù hoïc naêng-löôïng cao.   

Caùc nhaø khoa-hoïc söû-duïng heä-thoáng maùy vaät-lyù lôùn nhöùt theá-giôùi, the 

Large hadron Collider, ñeå khieán cho caùc phaân-töû cöïc nhoû va chaïm nhauhy-voïng 

seõ coù chöùng-côù veà ‚phaân-töû/haït Higgs‛ hay ‚phaân-töû/haït Thöôïng-Ñeá‛ trong 

toøan Boä Maãu-Chuaån Caên-Baûn. 

Maãu-Chuaån Caên-Baûn chæ laø giaû-thuyeát chôù khoâng phaûi laø lyù-thuyeát cho 

ñeán khi naøo tìm thaáy ñöôïc phaân-töû Higgs. Tuy nhieân, hieän nay chöa coù keát-quaû 

laïc-quan naøo coù theå chöùng-minh ñöôïc ñieàu naày caû.  

1. Saên tìm phaân-töû haàu nhö ñöa ñeán khoâng ñöôïc gì caû: Nhöõng nhaø Saên 

gaàn nhö bò Kích-Thích quaù 

Vieát bôûi DENNIS OVERBYE 

Phaùt-haønh: April 13, 2011 

 

 Caùc nhaø nhieáp aûnh saún saøng ñeå chuïp hình – roát sau, baïn chöa töøng bieát -  

maëc duø treân maët lyù-thuyeát tính-toùan ñeà-nghò raèng chæ trong voøng 100 ngaøy sau 

khi quan-saùt, thí-nghieäm veà xenon (va-chaïm cuûa chaát-töû vaø phaûn chaát-töû) coù theå 

vaãn coøn e-leä trong thôøi-gian caàn-thieát ñeå truy tìm dark matter (chaát ñen/toái), 

‚Chuùng ta seõ khoâng khaùm-phaù ra chaát ñen hoâm nay,‛ Tieán-só Aprille ñaõ phaùt 

bieåu. ‚Chuùng ta seõ laøm laïi heát laàn naày ñeán laàn khaùc vaäy.‛ 
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http://www.nytimes.com/2011/04/14/science/space/14dark.html?src=un&feedurl=http%3

A%2F%2Fjson8.nytimes.com%2Fpages%2Fscience%2Findex.jsonp 

2. Nhöõng haït hieám thaáy ñöôïc saûn-xuaát taïi The Large Hadron Collider 

cuûa CERN ñaõ ñöôïc quaùn-saùt thaáy 

Vieát bôûi Staff Writers 

Syracuse, NY (SPX) Mar 29, 2011 

   

 Khoûang thôøi-gian ngaén ngay sau khi cuoäc thí-nghieäm taïi the Large 

Hadron Collider (LHC) cuûa trung-taâm nghieân-cöùu CERN gaàn thaønh-phoá 

Geneva, Switzeland, ñaõ baét ñaàu hình-thaønh caùc döõ-kieän khoa-hoïc hoài muøa 

Thu naêm ngoùai, moät nhoùm caùc nhaø khoa-hoïc daãn ñaàu bôûi moät nhaø vaät-lyù 

hoïc tröôøng Ñaïi Hoïc Syracuse trôû thaønh ngöôøi ñaàu tieân quan-saùt söï hoïai 

dieät cuûa moät haït hieám thaáy, haït naày hieän-dieän ngay sau Vuï Noå Khuûng 

Khieáp (Big Bang). Baèng caùch nghieân-cöù veà haït naày, caùc nhaø khoa-hoïc hy-

voïng giaûi-quyeát ñöôïc söï huyeàn-bí laø taïi sao vuõ-truï tieán-hoùa taïo ra nhieàu 

vaät-chaát hôn phaûn vaät-chaát (antimatter).        

Daãn ñaàu bôûi Sheldon Stone, nhaø vaät-lyù hoïc Phaân Khoa Ngheä-Thuaät 

vaø Khoa-Hoïc, tröôøng Ñaïi Hoïc Syracuse, caùc nhaø khoa-hoïc quaùn-saùt söï 

tan-hoïai cuûa loïai haït d8aïc bieät laø B meson, haït naày ñöôïc taïo ra  khi caùc 

chaát-töû (protons) di-chuyeãn gaàn baèng toác-ñoä aùnh-saùng va-chaïm vaøo nhau.  

 

http://www.spacedaily.com/reports/Rare_Particles_Produced_At_The_Large_Had

ron_Collider_At_CERN_Observed_999.html 
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3. Coù phaûi laø haït môùi khoâng, hay chæ laø söï tình-côø? 

Vieát bôûi Elizabeth Landau, CNN 

April 8, 2011 4:49 p.m. EDT 

 

Taïi Tevatron, moät phaàn cuûa the Fermi National Accelerator 

Laboratory (Fermi Trung-Taâm Gia-Toác Quoác-Gia goïi taét laø Fermilab), caùc 

nhaø khoa-hoïc noùi raèng hoï coù theå ñaõ tìm thaáy chöùng-côù cuûa moät haït chöa 

töøng bieát tröôùc ñaây. Ñieàu naày coù nghóa laø moät ngaønh môùi cho neàn taûng taïo 

ra vaät-chaát seõ ñöôïc coäng theâm vaøo caùi maø caùc nhaø vaät-lyù hoïc bieát veà vuõ-

truï.   

 

http://www.cnn.com/2011/US/04/08/particle.physics.tevatron/index.html?iref=obinsite 

Moät giaûi-thích khaû-dó chaáp-nhaän ñöôïc laø haït ñoù coù theå laø chöùng-côù 

cuûa moät löïc môùi cuûa thieân-nhieân, löïc naày chæ hoïat-ñoäng trong khoûang 

khoâng-gian cöïc ngaén giöõa caùc haït trong nhöõng nguyeân-töû caù-bieät. Ñoái vôùi 

caùc nhaø vaät-lyù hoïc thì ñoù laø moät tin raát thuù-vò.  

   

http://www.npr.org/2011/04/09/135266455/new-particle-if-proved-could-be-a-huge-

revolution?ft=1&f=1001 

 

 

 

 Neáu ñieàu naày trôû thaønh söï-thaät, thì caùc nhaø khoa-hoïc laøm sao bieát ñöôïc caùi 

gì ñeå tìm kieám ñaây? Vaø laøm sao haït môùi naày coù vò-trí thích-öùng vôùi Kieåu-Maãu 

Caên-Baûn hay Maãu-Chuaån Caên-Baûn (giaû-thuyeát) vaø Lyù-Thuyeát Hieäp-Nhöùt Caùc 

Löïc vaø Caùc Haït hay Lyù-Thuyeát cuûa Taát-Caû?    
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4. Caùc nhoùm cuûa caùc nhaø Vaät-Lyù Hoïc Chaám Döùt veà “Haït Thöôïng-

Ñeá”  

Vieát bôûi DENNIS OVERBYE 

AÁn-haønh: July 26, 2010 

 

Haøng ngaøn nhaø vaät-lyù hoïc laøm vieäc taïi the Fermi National 

Accelerator Laboratory ôû thaønh phoá Batavia, tieåu bang Illinois, ñaõ töôøng-

trình ôû Ba-Leâ vaøo ngaøy thöù Hai laø hoï vaãn chöa heà tìm thaáy ‚Haït Thöôïng-

Ñeá‛. Nhöng, hoï ñang baét ñaàu tìm hieåu ôû ñaâu noù khoâng hieän-höõu.   

http://www.nytimes.com/2010/07/27/science/space/27higgs.html?fta=y 

 

 Xem Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, ‚Kieåu-maãu Caên-baûn cuûa Vuõ-Truï 

thieáu soùt caùi gì?‛, trang 21-45. 

 

 Moät keát-quaû chaéc chaén laø con ngöôøi khoâng theå naøo mong chôø nhöõng gì laø 

caùc haït toái-haäu hoaëc caùc neàn-taûng taïo ra vuõ-truï, bôûi vì baûn-chaát cuûa toøan-theå 

vuõ-truï cuûa chuùng ta laø huyeãn-hoùa. 

 

 Moãi laàn thí-nghieäm töø taïi the Large Hadron Collider (LHC) cuûa trung-taâm 

nghieân-cöùu CERN gaàn thaønh-phoá Geneva, Switzeland, vaø taïi Tevatron, moät phaàn 

cuûa the Fermi National Accelerator Laboratory (Fermi Trung-Taâm Gia-Toác Quoác-

Gia goïi taét laø Fermilab) seõ chaéc-chaén mang laïi haøng loïat caùc keát-quaû vaø raát khoù 

maø taïo laëp laïi caùc thì-nghieäm tröôùc ñoù vì lyù-do taát-caû hieän-töôïng ñeàu laø huyeãn-

hoùa vaø khoâng thaät. 

 

 

 

 

 

 

Pra
m N

gu
yen

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/o/dennis_overbye/index.html?inline=nyt-per


62 

 

 Trong quyeån saùch, Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, trang 22-24, caên-cöù 

vaøo A-Tyø-Ñaøm Ku-Saù Luaän (Abhidharma-kosa-sastra), Baùt-Nhaõ Kim-Cang 

Kinh (Vajracchedika Prajna-paramita Sutra), moät haït buïi cöïc nhoû coù theå chia 

cheõ ra vaø naêng löôïng lieân-heä coù theå tính-toùan ñöôïc. 

Teân cuûa haït 

(subatomic particle) 

mm Kg Naêng-löôïng lieân-heä 

(1Mev=16x10
-13

J) 

Döông-Mao Ñaàu Traàn-

Ratharenu 

(chuûng-töû nghieäp) 

2.86 3.1247x10
-28

  685.0 

Thoá-mao Ñaàu Traàn 

Sasorna 

(chuûng-töû nghieäp) 

0.408 4.4639x10
-29

  97.8 

Thuûy Traàn  

(chuûng-töû nghieäp) 

0.204  6.3770x10
-30

  13.97 

Kim Traàn 

(chuûng-töû nghieäp) 

2.9x10
-3 

 
9.1100x10

-31
  1.996 

Vi-Traàn  

Rajas  

(chuûng-töû nghieäp) 

4.16x10
-3 

 
1.300x10

-31
 0.285 

Cöïc Vi-Traàn 

Anu 

(chuûng-töû nghieäp) 

6.0x10
-4 

 
1.8590x10

-32
 0.041 

Laân-hö Traàn Parama-

Anu 

(chuûng-töû nghieäp) 

8.5x10
-5

 
2.6560x10

-33
 0.0058 

Coù theå di chuyeån nhanh 

gaáp 16 laàn vaän-toác aùnh-

saùng 

HÖ-KHOÂNG/ 

QUANG-MINH 
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Baûng toùm-taét ôû treân chæ laø moät caùch dieãn-ñaït ñôn-giaûn khi cheû buïi nhoû thì 

seõ thaønh nhöõng haït cöïc nhoû (chính laø chuûng-töû nghieäp hoaëc bijas)  

Nhö caùc nhaø khoa hoïc tin töôûng, moät khi caùc haït sieâu nguyeân töû ñöôïc hoaø 

hôïp chuùng seõ chuyeãn bieán thaønh vaïn höõu trong vuõ truï, vaø caùc nhaø khoa hoïc cuõng 

tin töôûng raèng caùc quark vaø caùc lepton laø nhöõng haït caên baûn. Söï thaät, nhöõng haït 

naày khoâng theå hoøa hôïp, neáu caùi theå taùnh (baûn theå) cuûa chuùng noù khoâng coù hoøa 

hôïp, thôøi khoâng theå hoøa hôïp vôùi caùi gì ñöôïc; cuõng nhö hö- khoâng noù khoâng cuøng 

caùc vaät hoøa hôïp. Coøn noù coù hoøa hôïp thôøi ñoàng vôùi vaät bieán hoùa (hieän töôïng sanh 

dieät) nghóa laø tröôùc sau, sanh dieät noái nhau, sanh töû, töû sanh, sanh sanh töû töû, 

xoay troøn nhö voøng löûa, khoâng ñöùt ñoaïn. Neáu ngöôøi naøo hieåu ñöôïc caû hai thöù giaû 

doái vaø chaân thaät ñeàu khôûi leân töø moät thöù gioáng nhau, gioáng nhö nöôùc thaønh baêng 

ñaù, baêng ñaù trôû laïi thaønh nöôùc, thì keû ñoù seõ döùt ñöôïc taâm phaân bieät (ñaït ñöôïc Caên 

baûn Trí (Mulajnana)). 

Baây giôø, Ñòa Ñaïi (chöõ Ñaïi ôû ñaây laø chæ cho söï roäng lôùn khaép giaùp caû vuõ truï, 

chôù khoâng phaûi ñaïi laø so saùnh vôùi tieåu, Ñòa laø noùi chung nhöõng chaát nhö oxygen, 

saét, caùt, chì, keõm, v.v....) goàm chung taát caû caùc haït buïi (nguyeân töû, sieâu nguyeân 

töû, ... cho ñeán laân hö traàn), cheû maõi seõ gaàn vôùi hö khoâng goïi laø laân hö traàn. Caùi 

giaùp ranh cuûa saéc töôùng (thuaät ngöõ cuûa Phaät gia chæ cho taát caû moïi hieän töôïng vaät 

chaát) toät ñeán chöøng ñoù. Neáu cheû haït buïi nhoû nhöùt naày (laân hö traàn) ra moät laàn 

nöõa thì thaønh hö khoâng, nhö vaäy chuùng ta neân bieát saéc töôùng do hö khoâng 

maø ra. 

 Nhö vaäy, saéc töôùng sanh ra töø hö khoâng ñieàu naày coù nghóa laø Ñòa Ñaïi treân 

baûn chaát voán khoâng hieän höõu. 

Neáu Ñaïi Ñòa hieän höõu nhôø söï hoøa hôïp cuûa buïi, nhö vaäy thì bao nhieâu hö 

khoâng coù theå taïo neân moät laân hö traàn, roài töø ñoù caû quaû Ñaát ñöôïc thaønh hình? 

Neáu laân lö traàn coù theå cheû ra thaønh hö khoâng, nhö vaäy caàn bao nhieâu laân hö traàn 

ñeå thaønh hö khoâng? Neáu saéc hoøa cuøng saéc, thì caû ba thöù trung hoøa töû cuûa ñieän töû, 

muon, vaø tau phaûi coù troïng löôïng, nhöng noù khoâng theå taïo ra hö khoâng. Traùi laïi, 

neáu hö khoâng hoøa hôïp cuøng hö khoâng, thì khoâng theå coù saéc töôùng. Vì vaäy, 

chuùng ta ñaõ coù yù nieäm sai laàm veà söï hoøa hôïp cuûa nhöõng nguyeân toá chuû yeáu 

(fundamental elements). 
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 Trong kieán-giaûi cöïc tieåu thì taát-caû moïi hieän-töôïng ñöôïc taïo ra do caùc nhaân 

vaø caùc duyeân hoäi tuï; caùc hieän-töôïng nhö vaäy khoâng coù baûn-chaát chaân-thaät chuùng 

nhö huyeãn-hoùa. Trong kieán-giaûi cöïc ñaïi thì taát-caû moïi hieän-töôïng ñöôïc taïo ra do 

Thaàn-Löïc cuûa Nhö-Lai, do Nguyeän Löïc cuûa chö Boà-Taùt, do Phaùp-Löïc vaø 

Nghieäp-Löïc cuûa taát-caû chuùng-sanh.  

 Xem Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, 2 bieåu-ñoà trang 59-60, boán löïc 

trang 273-276, Vaät-theå Tinh-khieát hay Dark Matters trang 278-282, 312, Luaät 

Sanh Hoùa Noái Tieáp trang 326-336. 

  

Phaät-Giaùo khoâng bao giôø tuyeân-boá raèng toøan-theå vuõ-truï seõ ñoät nhieân hoïai 

dieät hoøan-toøan nhö Thuyeát Vuï Noå Khuûng-Khieáp (Big Bang Theory) ñaõ noùi (lyù-

thuyeát naày ñaõ vi-phaïm traéng-trôïn veà Nguyeân-Lyù hay Ñònh Luaät Baûo-Toàn Naêng-

Llöôïng vaø Nguyeân-Lyù hay Ñònh Luaät Baûo-Toàn Khoái-Löôïng). 

 

 Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, trang 250, vieát: 

 

Khoâng coù chuyeän vuõ truï bò laäp töùc huõy dieät hoaøn toaøn nhö theá. 

Khi moät khu vöïc cuûa vuõ truï bò hoaïi, khu vöïc khaùc vaãn toàn taïi. Khi 

khu vöïc khaùc bieán maát, thì moät khu vöïc khaùc nöõa seõ xuaát hieän, hoaëc 

töø choå huõy dieät tröôùc tieán hoùa leân. Khu vöïc môùi naày ñöôïc hình thaønh 

laø do söï tích tröû buïi, vi traàn (theo nhö toân kinh Kim Cang Baùt-nhaõ 

Ba-la-maät (Vajracchedika Prajna-paramita Sutra) thì troïng löôïng 

cuûa vi traàn laø 2.65597x10
-33

 kg), khí, vaø moät khoái naêng löôïng vó ñaïi 

cuûa Nghieäp löïc. Söï keát hôïp nhöõng thaønh phaàn noùi treân döôùi söï hoå trôï 

cuûa xung löïc trong vuõ truï vaø Coäng Nghieäp (troïng löïc). Sau ñoù, heä 

thoáng caùc theá giôùi heä môùi seõ xuaát hieän, vaø hieän höõu trong moät thôøi 

gian nhöùt ñònh naøo ñoù tuøy thuoäc vaøo Coäng Nghieäp, hoaëc Nghieäp Löïc 

cuûa chö chuùng sanh, Boà-Taùt Nguyeän, vaø Thaàn-Löïc cuûa ñöùc Phaät. 

Ñaây laø baûn-chaát cuûa naêng löôïng vuõ-truï. Ñoù laø lyù do taïi sao ñöùc 

Phaät noùi raèng khôûi thæ vaø chaám döùt cuûa vuõ truï khoâng theå nghó baøn. 
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Moät ñôn vò cuûa vuõ-truï bao goàm moät tæ (1.000.000.000) Thaùi Döông heä, goïi 

laø moät Tri-sahasra-maha-sahara-lokadhatu goïi laø moät Ñaïi-Thieân Tam-Thieân 

Theá-Giôùi vaø coù hình daùng gioáng nhö baùnh xe gioù, hình troøn, hoaëc hình kieám, hoaëc 

hình caây choåi, hoaëc hình löôùi, hoaëc hình boâng sen, v.v.  
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http://hubblesite.org/gallery/album/galaxy 

 

 

 Khi Ñaïi-Thieân Tam-Thieân Theá-Giôùi naày (trong kinh goïi laø Theá-Giôùi Ta-

Baø (Sahalokadhatu) töùc Kham-Nhaãn) thaønh hình thì caùc luoàng laân hö traàn vó-ñaïi 

di-chuyeãn cöïc-kyø nhanh choùng ngang baèng toác-ñoä cuûa ngöôøi tu Thieàn nhaäp 

vaøo Ñeä Töù Thieàn Ñònh. Noùi caùch khaùc, caùc luoàng laân hö traàn vó-ñaïi di-chuyeãn 

vôùi toác-ñoä nhanh ñeán möùc 16 laàn nhanh hôn so vôùi toác-ñoä aùnh-saùng do löïc haáp-

daãn taïo ra (vì vaäy, toác-ñoä töông-taùc haáp-daãn (gravity) luùc baáy giôø thaät khoâng theå 

nghó baøn) töø caùc Trung-Taâm Khôûi Nghieäp (chæ coù caùc baäc Ñaïi Giaùc bieát ñöôïc 

töôøng-taän) cuûa caùc chuùng höõu-tình seõ soáng ôû coõi naày. 

 Khi caùc chuùng höõu-tình xuaát-hieän ôû coõi Ta-Baø, caùc vi-traàn hoaëc caùc chuûng-

töû nghieäp (karmic bija) di-chuyeãn chaäm hôn vôùi toác-ñoä khoâng thay ñoåi, chaúng 

haïn nhö toác-ñoä aùnh-saùng laø moät haèng-soá, roài Nguyeân-Lyù Baát-Ñònh cuûa 

Heisenberg vaø nhöõng nguyeân-lyù hay caùc ñònh-luaät khaùc seõ ñöôïc aùp-duïng khoâng 

sai traät  vaø coù theå tính toùan ñöôïc; tuy nhieân, caùc chuûng-töû nghieäp khoâng bò giôùi-

haïn bôûi ñieän-töø löïc (electromagnetic force).  

 Moät ñieän-töû thì chaúng laø gì caû, nhöng caû luoàng ñieän-töû coù theå laøm nhieàu 

lôïi-ích cho nhöõng ai bieát söû-duïng noù; traùi laïi, neáu ngöôøi khoâng bieát söû-duïng doøng 

ñieän naày thì seõ coù theå bò nguy-haïi. Moät khi, caùc chuûng-töû nghieäp haáp-daãn nhau vaø 

quyeän laãn nhau taïo thaønh Coäng Nghieäp löïc, khoâng ai coù khaû-naêng ngaên-chaën 

hoaëc chuyeãn-ñoåi aûnh-höôûng cuûa noù. 

 Ñaây laø choã thaäm-thaâm vi-maät cuûa nghieäp (karma), ngöôøi vieát seõ ngöng ôû 

ñieåm naày, vui loøng xem caùc kinh-saùch cuûa Phaät noùi veà vaán-ñeà nghieäp. Caùc 
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chuûng-töû nghieäp ñöôïc vieát trong moät taäp luaän khaùc cuõng chính do ngöôøi vieát naày 

soïan ra döôùi nhan-ñeà Du-Hyù Bí-Maät Giaùo (Sport on the Esoteric Buddhism). 

 Noùi theo tính caùch khoa-hoïc, neáu moãi ngöôøi ñeàu ñöôïc taïo neân bôûi nhöõng 

phaàn töû cöïc nhoû nhö lepton vaø quark thì caùi gì laø nguyeân nhaân taïo ra söï baát bình 

ñaúng giöõa loaøi ngöôøi? Laøm theá naøo ñeå chuùng ta giaûi thích söï cheânh leäch töïa hoà 

nhö baát coâng trong theá gian naày?  

 Theo Phaät-Giaùo thì söï baát bình-ñaúng naày khoâng nhöõng laø do aûnh-höôûng 

cuûa söï di-truyeàn, moâi-sinh, "ñaëc-tính vaø töï-nhieân," maø coøn do söï hoaït-ñoäng cuûa 

luaät-taéc Nhaân-Quaû, hoaëc noùi caùch khaùc, ñoù laø keát-quaû cuûa chính nhöõng haønh- 

ñoäng cuûa chuùng ta trong ñôøi quaù-khöù, vaø hieän-taïi taïo neân. 

Chuùng ta phaûi laõnh phaàn traùch nhieäm veà 

Nhöõng an vui hay ñau khoå cuûa chính mình 

Chuùng ta taïo döïng Thieân ñöôøng cho mình 

Chuùng ta cuõng taïo laäp Ñòa Nguïc cho mình. 

Chuùng ta laø nhöõng kieán truùc sö kieán taïo  

vaän meänh cho chính baûn thaân mình. 

 Nhöõng chuûng-töû nghieäp naày thöôøng phoùng ra töø caùc Trung-Taâm Khôûi 

Nghieäp (töùc A-laïi-da Thöùc hay Taïng-Thöùc (Alaya-vijnana)) cuûa Coäng-Nghieäp 

hoaëc Bieät-Nghieäp cuûa moät ngöôøi, hoaëc nhieàu ngöôøi, hoaëc moät nöôùc, hoaëc moät 

khu-vöïc chính-trò, v.v... vaø ñöôïc caùc thöù gioù vuõ-truï mang ñi vaø tieáp-noái trieàn-

mieân. 

 Taát-caû nhöõng kinh-nghieäm xuyeân qua thaân, khaåu vaø yù taïo ra chuûng-töû 

nghieäp aán vaøo A-laïi-da Thöùc hay Taïng-Thöùc (Alaya-vijnana). Vì vaäy, moãi ngöôøi 

cuûa chuùng ta ñeàu coù khoâng nhöõng coù Bieät-Nghieäp vaø ñoàng thôøi cuõng coù Coäng-

Nghieäp. Chuùng ta soáng gaàn-guõi vôùi nhau nhö keo sôn gaén boù khi maø Coäng 

Nghieäp vaãn coøn maïnh. Ngay khi Coäng Nghieäp yeáu keùm hoaëc taøn ruïi thì caùi sôïi 

daây raøng buoäc kia loûng ra vaø chuùng ta seõ chia tay, keå caû cheát. 

 A-laïi-da Thöùc laø choã thaäm-thaâm vi-maät; taát-caû chuûng-töû nghieäp gioáng nhö 

doøng nöôùc maïnh chaûy xieát. A-laïi-da Thöùc raát khoù teá-nhaän. 
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 Dò danh cuûa A-laïi-da Thöùc laø Nghieäp-Löïc baát-khaû tö-nghì (Karmabala). 

Ñoù laø moät trong boán Ñaïi Löïc cuûa Vuõ-Truï, xem toân kinh Hoa-Nghieâm 

(Avatamsaka Sutra).    

Naày thanh niên, các loài hữu tình là chủ nhân của nghiệp, là 

thừa tự của nghiệp. Nghiệp là Thai/Tạng, nghiệp là quyến thuộc, 

nghiệp là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài hữu tình; nghĩa là có 

liệt, có ưu. 

Majjhima Nikàya, 135- Culakammavibhangasutttam 

  (kinh Trung Boä)          (kinh Tieåu Nghieäp Phaân-Bieät) 

 A-laïi-da Thöùc ñöôïc giaûi-thích raát ñaày-ñuû trong nhieàu kinh-saùch; quan-troïng 

nhöùt laø toân kinh Laêng-Giaø (Lankavatara Sutra). Neáu ngöôøi naøo khoâng thoâng-

ñaït A-laïi-da Thöùc, thì ngöôøi ñoù coù theå baùm víu theo noù vaø xem noù laø Ñaïi Ngaõ 

(Brahma) hoaëc laø Thöïc-Taïi toái-haäu trong khi söï thaät noù chæ laø cuûa phaàn tinh-tuùy 

cuûa thöùc. 

 Ñöùc Phaät ñoàng thôøi daïy kinh Baùt-Nhaõ Kim-Cang (Vajracchedika 

Prajna-paramita Sutra) nhaèm ngaên-ngöøa nhöõng keû ngu-muoäi hoaëc khoâng coù trí-

tueä baùm-víu vaøo khaùi-nieäm cuûa A-laïi-da Thöùc vôùi moät nguoàn sai-laàm khaùc vaø 

cho raèng ñoù laø toái-haäu. 

 A-laïi-da Thöùc ñoàng sanh vôùi chuùng ta vaø mang ñeán cho chuùng ta toøan-theå 

vuõ-truï maø nghieäp ngöôøi coù theå nhaän bieát. Ngay khi maø chuùng ta lìa traàn thì A-laïi-

da Thöùc seõ laäp-töùc baùm víu theo moät theå xaùc khaùc, khoâng phaûi laø ngöôøi, tuøy 

thuoäc vaøo söï chín muøi cuûa nghieäp-löïc vaø chuùng ta seõ coù moät theá-giôùi khaùc. (xem 

Lyù-Thuyeát Toái-cao Veà Vuõ Truï, trang 126- 249 vaø toân kinh Ñaïi Baûo-Tích, 

Phaùp-Hoäi Hieàn-Hoä.)   

A-laïi-da Thöùc ñoùng vaø môû gioáng nhö moät ñoùa hoa tuøy theo luoàng chuûng-töû 

nghieäp thay ñoåi khoâng ngöng nghó. Luoàng chuûng-töû nghieäp thô hay teá coù theå thay 

ñoåi  thaân-taâm cuûa moãi ngöôøi; vì vaäy, chôù coù ngaïc-nhieân khi thaáy moät ngöôøi giaøu 

trôû neân ngheøo, hoaëc moät ngöôøi aên maøy trôû neân giaøu coù; moät ngöôøi coù uy-quyeàn  

laán aùt thieân-haï trôû thaønh keû tuø toäi, v.v.  
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Caùc chuûng-töû nghieäp khoâng ôû rieâng leõ moät mình. Chuùng thöôøng lieân-keát vaø 

quyeän laãn vôùi caùc chuûng-töû nghieäp khaùc trong nhieàu theå loïai, nhöng haàu heát 

trong hình-töôùng soùng-quang. Caùc chuûng-töû nghieäp côûi treân caùc tia vuõ-truï 

(Cosmic rays); chuùng ñoàng thôøi  taïo ra caùc thöù aâm-thnah khi di-chuyeãn. Moãi giaây 

ñoàng-hoà Traùi Ñaát cuûa chuùng ta bò oanh taïc khoâng ngöøng bôûi caùc tia vuõ-truï. Naêng-

löôïng toûa ra moãi ngaøy töø thaân taïo-taùc thi-vi, khaåu vaø yù cuûa chuùng ta laïi ñöôïc söû-

duïng laïi trong Trung-Taâm Khôûi Nghieäp hoaëc A-laïi-da Thöùc trong moãi ngöôøi cuûa 

chuùng ta trong hình-töôùng laø naêng-löôïng tieàm-taøng cuûa chuûng-töû nghieäp. Nghieäp-

Löïc baát khaû tö, baát khaû nghò. 

Noùi toùm laïi, baûn-chaát cuûa taát-caû hieän-höõu chæ laø söï huyeãn-hoùa cuûa töï 

taâm cuûa chuùng ta.      

 Caên-cöù vaøo A-Tyø-Ñaøm Ñaïi Trí Luaän (Abhidharma-Mahavibhasa), trong 

moät ngaøy moät ñeâm, hoaëc 24 giôø ñoàng hoà, coù 6.400.990.000.980 saùt-na (ksanas); 

vì vaäy, 1 saùt-na laø 14x10
-9

 giaây ñoàng hoà.  

Moãi Laân-hö traàn (parama-Anu) chæ toàn-taïi khoâng quaù hai saùt-na (28x10
-9

 

giaây ñoàng hoà), hoaëc noù caàn 1 saùt-na (14x10
-9

 giaây ñoàng hoà) ñeå di-chuyeån töø moät 

Laân-hu traàn naày ñeán Laân-hö traàøn khaùc vaø quyeän laãn vaøo nhau. 

Caên-cöù vaøo, Ñöùc Phaät vaø Phaät-Phaùp, Tyø-kheo Narada Mahathera, 

Chöông 29, Caùi Gì Ñi Ñaàu Thai (Lyù Voâ Ngaõ), vieát:   

Từ ngàn xưa, những nhà hiền triết Ấn Độ cũng có tin một 

nguyên tử bất khả phân tán gọi là Paramanu. Theo quan niệm thời bấy 

giờ, 36 Paramanu hợp thành một Anu; 36 Anu hợp thành một Tajjari; 

36 Tajjari hợp thành một Ratharenu. Một hạt bụi rất nhỏ mà ta thấy 

vởn vơ trong làn ánh sáng, gọi là Ratharenu. Vậy, nếu chia hột bụi kia 

làm 46.656 phần thì Paramanu là một phần nhỏ ấy (1/46.656). Theo 

quan niệm thời bấy giờ thì Paramanu là đơn vị vi tế nhất của vật chất, 

không thể phân chia được nữa. 

Với nhãn quan siêu phàm, Đức Phật phân tách Paramanu và 

tuyên bố rằng Paramanu gồm có những năng lực tương quan gọi là 

Paramattha, hay là thành phần chánh yếu của vật chất. Những 
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Paramattha ấy là Đất (Pathavi), Nước (Apo), Lửa (Tejo), và Gió 

(Vayo), gọi là Tứ Đại. 

 Nhö vaäy, caùc Hieàn-giaû ngöôøi AÁn-Ñoä ñaõ bieát caùc phaân-töû cöïc-nhoû/haït. 

Hoï khoâng döøng laïi ôû “nguyeân-töû” laø neàn-taûng taïo neân vuõ-truï nhö caùc ñaïi 

trieát gia ngöôøi Hy-Laïp tin-töôûng.  
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HOÁ ÑEN 

SÖÏ CHAÁM DÖÙT CUÛA MOÄT VÌ TINH-TUÙ CÖÏC LÔÙN, 

MOÄT TINH-TUÙ MÔÙI BAÉT ÑAÀU 

 

 

 

Theá-giôùi cuûa chuùng ta chæ laø moät ñôn-vò trong toøan-theå vuõ-truï. 

Toøan-theå vuõ-truï ñöôïc noùi ôû ñaây laø Lieân-Hoa Taïng Trang-Nghieâm 

(Padmagarbha-guhya/alamkaraka) ñöôïc giaûi-thích nôi toân kinh Hoa-Nghieâm 

(Avatamsaka Sutra). 

Vuõ-truï Lieân-Hoa Taïng Trang-Nghieâm coù 20 taàng, chöùa ñöïng ít nhöùt laø  

10
20.670.429.290.457.464.021.910.605.096.542.025.216

 caùc tieåu vuõ-truï. 

Moãi tieåu vuõ-truï chöùa ñöïng ít nhöùt laø 10
5.167.721.322.614.366.005.477.651.274.385.506.304

 

theá-giôùi.  

i. Nhöõng theá-giôùi nhö vaäy khoâng nhöõng naèm treân moät maët phaúng theo 

thöù lôùp, maø laïi taûn-maùc khaép caùc nôi, 

ii. Nhöõng theá-giôùi nhö vaäy khoâng phaûi baønh-tröôùng hay thu-heïp laïi; 

gioáng nhö nhöõng ñoùa hoa tuøy thuoäc vaøo nöôùc aùi vaø ñaát tham saân maø 

soáng.  

iii. Nhöõng theá-giôùi nhö vaäy hieän ra laø tuøy theo Coäng-Nghieäp toát hay xaáu 

cuûa chuùng-sanh ñaõ, ñang vaø seõ sanh ra ôû coõi ñoù. 

iv. Nhöõng theá-giôùi nhö vaäy taøn-ruïi laø tuøy theo Coäng-Nghieäp cuûa chuùng-

sanh ñeán thôøi-kyø moøn-moõi vaø ñi vaøo choã hoïai dieät.   

Theá-giôùi cuûa chuùng ta thuoäc tieåu vuõ-truï, taàng soá 13; vì vaäy, Vuï Noå Khuûng-

Khieáp chæ xaõy ra ôû taàng cuûa chuùng ta maø thoâi, taïi khu-vöïc rieâng cuûa chuùng ta. 

Khu-vöïc naày coù nhieàu theá-giôùi trong ñoù, chôù khoâng phaûi laø toøan-theå 

10
5.167.721.322.614.366.005.477.651.274.385.506.304

 theá-giôùi.  
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Hôn nöõa, chæ coù hai loïai theá-giôùi (Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, 

‚LTTCVVT‛, bieåu-ñoà soá 1, trang 59), 

1. Tònh-ñoä, hoaëc theá-giôùi thöôøng toàn (LTTCVVT, trang 229-238, ñoàng thôøi 

ñoïc Other Universes ñeå treân pramnguyen.com): taïo döïng baèng tònh 

quang-minh vaø nhöõng keû naøo coù taâm oâ-nnhieãm seõ khoâng theå naøo thaáy, 

hoaëc doøm, hoaëc nhaän ra, hoaëc chæ ñònh bôûi maét thòt vaø caùc duïng cuï 

khoa-hoïc, maùy moùc taân-tieán. Do tònh quang-minh neân caùc coõi tònh-ñoä seõ 

khoâng bò taøn phaù gioáng nhö caùc ueá-ñoä. 

2. Ueá-ñoä, hoaëc theá-giôùi oâ-nhieãm (LTTCVVT, trang 178-227): taïo döïng 

bôûi caùc thöù vaät-chaát maø con ngöôøi chuùng ta coù khaû-naêng nhìn, thaáy, 

nhaän ra, hoaëc chæ-ñònh baèng caëp maét thòt hay caùc thöù duïng-cuï khoa-hoïc, 

maùy moùc... Tuy nhieân, coù raát nhieàu thöù ngay trong theá-giôùi Ta-Baø 

(Sahalokadhatu) ñöôïc taïo döïng bôûi caùc vaät-theå tinh-khieát maø (xem 

LTTCVVT, trang 279-285), chuùng ta seõ khoâng bao giôø thaáy ñöôïc do aùc 

nghieäp che-chöôùng. Nhöõng vaät-theå tinh-khieát ñoù laø gì? 

a. Nuùi Tu-Di (Sumeru: Dieäu Cao Sôn hay Nuùi Chuùa) laøm truïc cho 

maët Trôøi quay quanh (LTTCVVT, trang 279): khoûang caùch töø maët 

trôøi ñeán truïc cuûa truïc laø 2,75x10
13 

daëm Anh (LTTCVVT, trang 

207, 239). 

b. Voøng ñai Baûy Nuùi Vaøng bao quanh nuùi Tu-Di (caùch Traùi Ñaát 

khoûang 10,11x10
18  

daëm) 

c. Caùc Ñaïi Haûi giöõa caùc Nuùi Vaøng 

d. Coõi Trôøi hay Thieân-ñaøng: 25 taàng böïc 

e. Tieân (rsi): 10 loïai 

f. Ñòa Nguïc (Narakagati) (xem LTTCVVT, trang 183-195, Kinh 

Ñòa-Taïng vaø Taát-Caû Döï-Ñoùan Taän-Theá Ñeàu Sai Traät, 

pramnguyen.com) 

g. Ngaï quyû (Preta): coù 9 loïai 

h. 4 Thöù Long, 4 Thöù Kim-Suùy-Ñieåu, 4 thöù A-tu-la, Raén Thaàn, Caøn-

Thaùt-Baø, 2 loïai Daï-Xoa, La-Saùt. 
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Ngay khi maø taâm chuùng ta thanh-tònh baèng caùch loïai tröø taát caû chaáp tröôùc 

veà ngaõ vaø phaùp, hoaëc A-laïi-da quy veà goác cuûa noù, Thanh-Tònh Taâm, hoaëc 

Caûnh-Giôùi Giaùc-Ngoä thöôøng haèng baát bieán, hoaëc Voâ-Caáu Thöùc, chuùng ta 

laäp-töùc thaáy khoâng nhöõng nhöõng thöù naày maø toøan-theå Lieân-Hoa Taïng 

Trang Nghieâm Theá-Giôùi. 

 Trong Thanh-Tònh Taâm, hai thöù theá-giôùi naày voán voâ-nhò. Theá-giôùi 

Ta-Baø cuûa Phaät Thích-Ca Möu-Ni vaø tònh-ñoä Cöïc-Laïc cuûa Phaät Voâ-Löôïng 

Quang, Dieäu-Hyû/Dieäu Laïc cuûa Phaät A-Suùc-Beä, v.v.  laø voâ-nhò (xem kinh 

Duy-Ma-Caät Sôû-Thuyeát (Vimalakirti-nirdesa Sutra)), LTTCVVT, trang 

240-248 

Naày Tu-Boà-Ñeà (Subhuti)! Nhö trong soâng Haèng (Ganges), coù 

voâ soá caùt, roài laáy moãi moät hoät caùt ñeå duï cho moät soâng Haèng thì coù 

voâ soá soâng Haèng. Trong voâ soá soâng Haèng, moãi moät soâng Haèng laïi 

coù voâ soá caùt nöõa, roài ñem voâ soá haït caùt trong voâ soá soâng Haèng ñoù laïi 

thí duï nöõa, moãi moät hoät caùt laø moät Phaät-ñoä (ít nhöùt laø moät tyû Thaùi 

Döông heä laøm moät Phaät-ñoä). Nhö theá, theá giôùi cuûa Phaät coù nhieàu 

khoâng? 

Ngaøi Tu-Boà-Ñeà ñaùp: "Baïch ñöùc Theá Toân! Nhieàu laém." 

Ñöùc Theá Toân daïy: 

Naày Tu-Boà-Ñeà! Taát caû chuùng sanh ôû trong voâ soá theá giôùi nhö 

vaäy, coù bao nhieâu taâm nieäm, Nhö Lai ñeàu thaáy bieát taát caû. 

Naày Tu-Boà-Ñeà! Nhö Lai noùi taâm, khoâng phaûi thaät coù taâm, chæ 

giaû goïi laø "taâm." Taïi sao vaäy? Vì taâm quaù khöù tìm khoâng ñöôïc, taâm 

hieän taïi tìm khoâng ñöôïc, taâm vò lai cuõng tìm khoâng ñöôïc. 

Nôi toân kinh Thuû Laêng Nghieâm , ñöùc Phaät coù daïy: 

Taát caû chuùng sanh töø hoài voâ thæ ñeán giôø vì meâ mình laø vaät 

(voïng taâm), boû maát Chaân Taâm, bò caûnh vaät xoay chuyeãn, neân thaáy coù 

lôùn, coù nhoû. Neáu ai chuyeãn xoay ñöôïc vaät thì ñoàng vôùi ñöùc Nhö Lai, 

thaân taâm ñaëng vieân maõn saùng suoát, nôi ñaïo traøng baát ñoäng ñoù, treân 
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ñaàu moät maõy loâng cuõng coù theå truøm chöùa taát caû quoác ñoä ôû möôøi 

phöông. 

 

Ñaïo traøng laø Tònh Ñoä baát ñoäng cuûa Chaân Taâm, laø Chaùnh Bieán Tri, 

chieáu giaùp khaép caû hö khoâng. 

Töø nôi Taùnh-thaáy, hoaëc A-laïi-da thöùc, vì voâ minh voïng ñoäng chöa bò 

phaù vôõ, neân sanh ra chuùng sanh vaø theá giôùi, nhö theá, ñieàu naày bao haøm moät 

khaû naêng giôùi haïn, vaø noù khoâng theå naøo so saùnh ñöôïc vôùi Phaùp-giôùi voâ 

bieân; taát caû nhöõng caõnh vaät coù lôùn nhoû, trong ngoaøi ñeàu thuoäc veà traàn caûnh 

hieän tieàn caû, noù laøm cho chuùng ta nghi ngôø veà caùi thaáy cuûa chính mình. 

Neáu heát voâ minh voïng ñoäng thì caû hai thöù caên vaø traàn (caûnh beân ngoaøi) 

ñeàu bò tan bieán, vaø Chaân Taùnh seõ khoâng coøn bò giôùi haïn. Neáu khaû naêng 

thaáy (voïng kieán) bò tieâu tröø thì hình töôùng lôùn nhoû, roäng heïp cuõng seõ bò maát 

luoân (baáy giôø, sôïi loâng vaø möôøi phöông theá giôùi ñeàu bình ñaúng). 

 

 Sau Vuï Noå Khuûng-Khieáp, roát roài gioù Taùn-Hoïai (Akulakara-vayu) thoåi tan 

caùi theá-giôùi bò huõy-dieät vaø taïo ra moät vuõ-truï môùi. Ñaây laø hieän-töôïng phoå-thoâng 

nôi ueá-ñoä.  

 Gioù Taùn-Hoïai (Akulakara-vayu) thoåi vôùi aâm-thanh HUM HUM HUM cho 

ñeán khi noù gaëp gioù Naêng-Chöôùng (Nivaranavayu), gioù naày baûo-veä moät Tam-

Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi (Tri-sahasra-maha-sahara-lokadhatu (1,000,000,000 

thaùi-döông heä)); theá-löïc cuûa gioù Taùn-Hoïai laäp-töùc ñình-chæ.  

 Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, trang 306, vieát: 

Dieän-tích toaøn-theå Tam-Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi laø 

8,1x10
72

 daëm vuoâng. Caùc caùch tính-toaùn noùi treân khoâng keå 

khoaõng caùch giöõa caùc theá-giôùi. 

Caùc nhaø thieân vaên hieän ñaïi söû duïng caùc döõ kieän maø hoï thu 

thaäp ñöôïc maø öôùc ñònh hình daùng caø ñoä lôùn cuûa daõy ngaân haø Milky 

Way cuûa chuùng ta. Hieän nay, caùc nhaø thieân vaên tin töôûng raèng daõy 
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ngaân haø hình dóa cuûa chuùng ta coù ñöôøng kính khoaõng 5,7x10
17

 daëm, 

vaø daày khoaõng 1,8x10
16

 daëm; nhö theá caùi maø chuùng ta coù theå thaáy 

chæ laø moät phaàn nhoû cuûa moät Tam-Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi maø 

thoâi! 

Ngoaøi coõi Tam Thieân Ñaïi Thieân Theá Giôùi naày thì coù moät Tam 

Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi, vaø cöù nhö vaäy maø tieáp dieãn maõi ñeán voâ  

cuøng. Taát-caû Tam-Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi ñeàu gioáng nhau, ñoù laø 

chòu söï chi-phoái cuûa Luaät Nhaân-Quaû (Karma), vaø hai loaïi löïc khaùc 

(Thaàn-Löïc vaø Nguyeän-Löïc) töø voâ-thæ maõi ñeán thuôû voâ-chung.      

Tuy nhieân, taát caû chuùng sanh soáng trong Tam-Thieân Ñaïi-  

Thieân Theá-Giôùi Ta-Baø (Saha) naày hieän nay ñang ñoái ñaàu vôùi nguõ- 

tröôïc. Bôûi vì nguõ-tröôïc maø chuùng ta khoâng theå thaáy Nuùi Tu-Di, vaø 

Ba Chaâu khaùc, Nuùi Thieát-Vi vaø caùc thöù khaùc. 

 Thôøi-gian coù theå keùo daøi haøng nhieàu tæ naêm ñeå tích-taäp Coäng-Nghieäp cuûa 

moät nhoùm baát-khaû tö-nghì chuùng-sanh rieâng bieät ñeå thaønh-laäp gioù Tyø-Lam 

(Vairambha-vayu, 20.22 x1018 daëm ñöôøng kínhvaø 1.28x1013 daëm cao) coù maøu 

saéc xanh ñaäm vaø aâm-thanh OM OM OM. Töø ngoïn gioù Tyø-Lam naày maø moät vuõ-

truï (Tam-Thieân Ñaïi-Thieân Theá-Giôùi) khaùc ñöôïc thaønh laäp.  

 Moät khi vuõ-truï môùi ñöôïc thaønh-laäp thì vuõ-truï naàycoù bieät nghieäp cuûa noù. 

Bieät nghieäp naày taïo ra gioù Naêng-Chöôùng (Nivaranavayu) ñeå ngaên-chaën caùc vuõ-

truï khaùc lôùn vaø maïnh hôn nuoát tröûng vuõ-truï naày, hoaëc toáng ñaåy vuõ-truï naày. Vuõ-

truï môùi naày coù nhöõng quyeàn rieâng cuûa noù vaø thöôøng xuyeân dao-ñoäng vôùi aâm-

thanh A A A.     

 Do gioù troát Tyø-Lam (Vairambha-vayu, trung-taâm khôûi coäng-nghieäp) khaùc 

nhau, khieán cho caùc vuõ-truï coù hình töôùng, muøi vò, aâm-thanh, dao ñoäng, vaø chuùng-

sanh ... baát nhöùt vaø coù traêm ngaøn vaïn öùc söï sai khaùc. Toùm laïi, baûn-chaát cuûa taát-

caû söï hieän-höõu laø huyeãn-hoùa cuûa töï taâm.  

 Ñöùc Töø-Phuï Phaät Tyø-Loâ-Giaù-Na (Bieán-Chieáu) ñaõ giaûi-thích raát caën-keû 10 

loïai Gioù Vuõ-Truï chaùnh trong tieåu vuõ-truï (mini cosmic level) trong taàng soá 13, nôi 
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chuùng ta ñang sanh-soáng. Neáu ñöùc Töø-Phuï giaûng noùi caùc thöù Gioù Vuõ-Truï cuûa 

toøan-theå vuõ-truï thì ít nhöùt moät kieáp (16.798.000 naêm nhaân-theá) môùi hoøan-taát.  

Gioù troát Tyø-Lam (Vairambha-vayu) laø moät trong 10 thöù ñoù. Gioù Vuõ-Truï 

naày baây giôø ñöôïc caùc nhaø khoa-hoïc bieát ñeán döôùi danh-töø ‚hoá ñen‛ töø moät vì 

tinh-tuù lôùn ñeán moät daõy ngaân-haø. Hoï ñeàu ñoàng yù vôùi nhau laø haàu nhö moãi daõy 

ngaân-haø ñeàu coù hoá-ñen vó-ñaïi. Rieâng ñoái vôùi daõy ngaân-haø Milky Way cuûa chuùng 

ta thì caùc nhaø thieân-vaên hoïc (astronomers) laäp giaû-thuyeát raèng hoá ñen vó ñaïi naèm 

taïi trung-taâm daõy ngaân-haø, caùch thaùi-döông heä cuûa chuùng ta khoûang 26.000 naêm 

aùnh-saùng, töùc 156x10
15

 daëm. 

Gioù troát Tyø-Lam naày truøm nhieáp haøng traêm daõy ngaân-haø. Caùc nhaø thieân-

vaên hoïc vaãn chöa tìm thaáy gioù naày. 

Gaàn ñaây, caùc nhaø thieân-vaên hoïc ñaõ khaùm phaù raOJ287 – trung-taâm cuûa hoá 

ñen vó-ñaïi naày, lôùn nhöùt chöa töøng thaáy, coù troïng khoái laø 18,000,000,000 troïng-

khoái cuûa maët trôøi, lôùn hôn gaáp saùu laàn giaù-trò tính-toùan ñöôïc cuûa moät vaät theå khaùc 

tröôùc ñaây, xem http://www.newscientist.com/article/dn13166 

Gioù troát Tyø-Lam ñoùng vai troø trung-taâm haáp-daãn vaø cuõng laø hoá ñen vó-ñaïi, 

hoaëc haøng loïat caùc hoá ñen sieâu khoái-löôïng trong khoûang thôøi-gian Vuï Noå Khuûng- 

Khieáp. 

Caên-cöù vaøo lôøi daïy cuûa ñöùc Töø-Phuï, côn troát Tyø-Lam (Vairambha-vayu) 

ñöôïc taïo ra bôûi voïng-töôûng ñieân-ñaûo cuûa chuùng höõu-tình. Ñaây laø lôøi tuyeân-boá 

baát-khaû-tö-nghò. Caùc toân kinh Thuû-Laêng Nghieâm (Surangama Sutra), kinh 

Ñaïi-Nhöït (Mahavairocana Sutra), kinh Laêng-Giaø (Lankavatara Sutra) vaø 

kinh Ñaïi Baùt-Nhaõ Ba-La-Maät-Ña (Maha-Prajnapramita Sutra) ñaõ giaûi-thích 

veà baûn-chaát cuûa vaán-ñeà naày. Neáu ngöôøi naøo ñoù thoâng-ñaït roát-raùo caùc toân kinh 

naày thì ngöôøi ñoù seõ nhö thaät tri töï taâm vaø laäp töùc trôû thaønh moät vò Chaùnh Bieán Tri 

(Bieát Khaép Taát-Caû). Traùi laïi, raát maø khoù hieåu cho thaáu baûn-chaát cuûa loïai gioù Vuõ-

Truï naày.    

Haõy phaân-tích yù-nghóa thoâ cuûa noù,  

1) Thuôû voâ-thæ, boång moät nieäm baát giaùc (anavabodha) noåi leân. 
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2) Ngay khi baát giaùc noåi leân, taâm cuûa chuùng ta baùm chaáp vaøo moät ‚baûn 

ngaõ‛, ‚caùi ta‛, ‚caùi cuûa ta‛, loøng tham, saân, si côûi treân ‚caùi ta‛ gioáng 

nhö hình vôùi boùng. 

3) Sau ñoù, voïng-töôûng (viparyaya) khôûi leân. Voïng-töôûng chaáp nhaän söï moät 

caùch sai-laàm, chaúng haïn nhö chaáp ‚caùi ta‛ laø thaät; voâ-thöôøng cho laø 

thöôøng; haïnh-phuùc taïm bôï thì cho laø Ñaïi-Laïc (Mahasukha); baát tònh cho 

laø tònh (xa lìa hai thöù ngaõ-chaáp vaø phaùp-chaáp), v.v... 

Nhöõng dôïn soùng laên-xaên vaø baäp-beành cuøng nhöõng naêng-löôïng hoån-ñoän cuûa 

voïng-töôûng ñieân-ñaûo thöôøng haèng ngaøy ñeâm nhaäp vaøo A-laïi-da Thöùc trong suoát 

quaûng ñôøi cuûa moät höõu-tình. Traùi Ñaát cuûa chuùng ta coù voâ-löôïng ngöôøi, voâ-soá thuù 

vaät vaø khoâng bieát cô-man naøo keå xieát caùc thöù caây coû, neáu chuùng ta tom goùp taát-

caû voïng-töôûng ñieân-ñaûo töø khi theá-giôùi naày ñöôïc thaønh-laäp cho ñeán baây giôø, thì 

toång-soá naêng-löôïng tieàm-taøng coù theå noùi laø baát-khaû tö-nghò. Ñeán löôït nguoàn 

naêng-löôïng tieàm-taøng naày thaåm thaáu vaø khôûi ra côn troát noùng boûng (phong-luaân 

(giöõa loõi trong vaø loõi ngoøai) döôùi thuûy-luaân (loõi ngoøai) treân ñoù coõi ñaát naày nöông 

töïa) trì-giöõ Traùi Ñaát. Côn troát noùng boûng coù lieân-heä vôùi côn gioù troát Tyø-Lam 

(Vairambha-vayu).              
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KEÁT LUAÄN: 

 Sau 16 naêm roøng-raõ vaät-loän vôùi kyû-thuaät vaø $10 tyû ñoâ-la ñaõ ñoå ra cho moät 

heä-thoáng maùy cöïc-kyø phöùc-taïp, caû moät löõ-ñoøan khoa-hoïc gia vaø kyû-thuaät gia ôû 

AÂu-Chaâu cuoái cuøng ñaõ taïo ra söï va-chaïm maõnh lieät giöõa caùc chaát-töû (protons) 

vaøo khoûang ngaøy 30 thaùng 3, naêm 2010, vôùi 50% khaû-naêng cuûa maùy vaø keát-quaû 

laø haït Thöôïng-Ñeá, hoaëc haït Higgs, hay Higgs bosson ñaõ khoâng ñöôïc tìm thaáy. 

Maùy naày seõ chaïy 100% khaû-naêng cuûa noù, hy-voïng vaøo naêm 2014. Tuy nhieân, 

hieän nay khoâng heà coù keát-quaû toát ñeïp gì caû! Ngoïai tröø, hoï tìm thaáy ñöôïc moät loïai 

haït hieám maø hoï chaúng heà mong muoán khaùm-phaù, ñoù laø loïai haït B mesons. 

Caùc nhaø khoa-hoïc raát haêng-haùi nghieân-cöùu nhöõng haït B mesons ñaëc-

bieät bôûi vì tieàm-naêng cuûa nhöõng haït naày coù theå cho nhöõng tin-töùc veà 

söï lieân-heä giöõa vaät-chaát vaø phaûn vaät-chaát, ngay sau khi Vuï Noå 

Khuûng-Khieáp, cuõng nhö nhöõng löïc chöa ñöôïc mieâu-taû, nhöõng löïc ñoù 

ñöa ñeán keát-quaû laø vaät-chaát hieän ra nhieàu hôn phaûn vaät-chaát.        

 Cho ñeán khi naøo haït Higgs chöa ñöôïc khaùm-phaù ra, thì Maåu-Chuaån 

Caên-Baûn (the Standard Model) vaãn coøn laø moät giaû-thuyeát, chöa theå goïi laø 

moät lyù-thuyeát.  

 ÔÛ Hoa-Kyø, moät caùi maùy töông-tôï ñöôïc laäp ra vaøo naêm 1983, vôùi coâng-

naêng thaáp hôn, seõ bò ñình-chæ hoïat-ñoäng vónh-vieãn vaøo thaùng 9, naêm 2011. Ñaây laø 

moät tin buoàn cho giôùi khoa-hoïc. 

Maõi cho ñeán baây giôø, haït Higgs vaãn chöa ñöôïc tìm thaáy taïi Tevatron, 

Fermilab, Tuy nhieân, caùc nhaø khoa-hoïc taïi Fermilab ñaõ tuyeân-boá raèng hoï ñaõ tìm 

ñöôïc chöùng-côù cuûa moät loïai haït vaø coù theå laø moät löïc naøo ñoù chöa töøng ñöôïc 

quaùn-saùt tröôùc ñoù. Ñieàu naày coù nghóa laø moät ngaønh môùi cho neàn taûng taïo ra vaät-

chaát seõ ñöôïc coäng theâm vaøo caùi maø caùc nhaø vaät-lyù hoïc bieát veà vuõ-truï. Noùi caùch 

khaùc, caùc nhaø khoa-hoïc ñang chôø-ñôïi 5 thöù haït khoù tìm kieám khaùc maø hoï chöa 

töøng ghi nhaän cho duø ñaõ traûi qua 50 naêm nghieân-cöùu.   

 Neáu ñieàu naày trôû thaønh söï-thaät, thì caùc nhaø khoa-hoïc laøm sao bieát ñöôïc caùi 

gì ñeå tìm kieám ñaây? Vaø laøm sao haït môùi naày coù vò-trí thích-öùng vôùi Kieåu-Maãu 
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Caên-Baûn hay Maãu-Chuaån Caên-Baûn (giaû thuyeát) vaø Lyù-Thuyeát Hieäp-Nhöùt Caùc 

Löïc vaø Caùc Haït hay Lyù-Thuyeát cuûa Taát-Caû?     

 Caùc nhaø khoa-hoïc hieän-ñaïi ñaõ queân haún lôøi ñeà-nghò cuûa Albert Einstein,  

Neáu coù baát kyø toân giaùo naøo coù khaû naêng ñaõm ñöông nhöõng 

nhu caàu cuûa kyû thuaät hieän ñaïi thì toân giaùo ñoù chính laø Phaät Giaùo. 

Phaät Giaùo khoâng caàn phaûi söûa ñoåi ñeå 'hieän ñaïi hoùa' vôùi söï khaùm phaù 

môùi cuûa khoa hoïc. Phaät Giaùo khoâng caàn phaûi töø boû quan nieäm cuûa 

noù tröôùc khoa hoïc, bôûi vì noù bao truøm caû khoa hoïc, cuõng nhö vöôït 

haún qua taàm hieåu bieát cuûa khoa hoïc. Phaät Giaùo laø caây caàu noái lieàn 

giöõa caùc toân giaùo vaø nhöõng tö töôûng khoa hoïc, noù khích leä con ngöôøi 

khaùm phaù nhöõng khaû naêng tieàm aån trong chính mình vaø moâi tröôøng 

soáng. Phaät Giaùo baát dieät cöõu truï ôû ñôøi! 

 

 Baây giôø, coù phaûi laø luùc caàn phaûi quay trôû laïi vôùi lôøi ñeà-nghò cuûa oâng ta 

khoâng? 

 

--- chaám döùt baûn tieáng Vieät --- 

April 27, 2011 
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THAM-KHAÛO: 

1. Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï (The Ultimate Theory of The Universe), 

ISBN: 1-4134-0425-1, Pram Nguyen, published in 2003. 

2. Other Universes (Pure Lands), Pram Nguyen, posted on pramnguyen.com  

3. Taát-Caû Döï-Ñoùan Taän-Theá Ñeàu Sai-Traät (All End-of-The-World 

Predictions Have Been Failing), posted on pramnguyen.com) 

4. 50 Baøi Keä Veà Baäc Ñaïo-Sö (Gurupancasika), (Fifty Verses of Guru 

Devotion, or Fifty Ways to Serve Your Master, by Aryasura (a.k.a 

Asvaghosa) written in the 1
st
 century B.C. posted on pramnguyen.com 

5. Du-Hyù Bí-Maät Giaùo (Sport on the Esoteric Buddhism), Pram Nguyen, 

unpublished 

6. The Bible’s Buried Secrets 

7. Avatamsaka Sutra,  

8. Mahavairocana Sutra,  

9. Vajrasekhara Suttra, 

10. Tathagatagarbha Sutra,  

11. Mahayana Brahmajala Sutra (Brahma’s Net Sutra), 

12. Mahayana-guna-karanda-vyuha Sutra,  

13. Saddharma-pundarika Sutra,  

14. Saddharma-pundarika Samadhi Sutra,  

15. Maharatnakuta Sutra,  

16. Surangama Sutra,   

17. Surangama Samadhi Sutra,  

18. Lankavatara Sutra,  

19. Pratyutpanna Samadhi Sutra,  

20. Vimalkirti-Nirdesa Sutra,  

21. The Sutra of Meditation on The Bodhisattva Samantabhadra 

22. Ksitigarbha Sutra 

23. Mahaprajnaparamita Sutra 

24. Kinh Töù Thaäp Nhò Chöông (Forty-Two Chapter Sutra) 

25.  Samyutta Nikàya,  

26.  Dīrghāgama 

Pra
m N

gu
yen

http://daitangvietnam.com/Sutras/glossary.html#tripitaka


81 

 

27. Anguttara Nikaya/The Further-Discourses 

28. The Kevaddha Sutra (Digha Nikaya - DN 11) 

29. The Abhidhamma Mahavibhasa 

30. (Ñöùc Phaät vaø Phaät-Phaùp) The Buddha and His Teachings, Venerable 

Nārada Mahāthera 
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