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NHÔN: 

 

Phaàn ñoâng ngöôøi ta bò chìm ñaém trong sanh-töû luaân hoài, ñeán khi vaøo bieån Phaät-Phaùp thì  

bò chìm ñaém trong ñoù, lay quay chæ bieát boá-thí, töø thieän, hoaëc nieäm Phaät cho qua ngaøy, ñoïan 

thaùng, hoaëc bieáng nhaùc ngoài Thieàn ñeå khoûi laøm coâng vieäc, hoaëc thoái thaát vì thaáy tu laâu maø 

mong caàu chaúng ñöôïc! Hoaëc ruùn sôï tröôùc khi ñi vaøo bieån caû vì ngaïi laõng phí tuoåi xuaân, ñeå giaø 

haõy tu, cuõng chaúng muoän maøng gì. 

 Nghó thöông cho nhöõng keû xuaát-gia khoâng giöõ-gìn giôùi-luaät, khoâng ñuùng phaùp tu-haønh, 

aét cheát seõ sanh veà loøai Roàng loøai raén. Luaän Ñaïi Trí Ñoä, quyeån 17, Giaûi-thích Thieàn ba-la-maät, 

coù ñoïan,  

Thế nào là mắng trách hương?  Có người nói đắm hương ít tội, 

nhưng nhiễm ái hương thời sẽ mở cửa cho các kiết sử, nên tuy trăm năm 

giöõ giới, có thể một luùc tieâu dieät.   

Như vị A-la-hán thường vào Long-cung duøng côm, moät hoâm đưa 

bình bát cho chuù Sa-di rửa, trong bát còn dính vài hoät đồ ăn, Sa-di ngửi 

thấy thơm tho, nhaët ăn thaáy raát ngon. Sa-di beøn laäp keá vaøo phoøng Thaày, 

núp dưới giường dây của Thầy, hai tay nắm chặt chân giường. 

Khi Thầy đi thì giường cuõng ñi caû. Vaøo tôùi Long-cung. Long-Vöông 

nhìn thaáy noùi raèng: “Người này chưa đắc Ñạo, vì sao đem đến?”   

Sö nói:  “không biết” 

Sa-di đã được ăn cơm, lại thấy Long-nữ thân thể đoan-trang, thơm 

đẹp không ai bằng, long sanh yeâu-ñaém, liền nguyện trong loøng:  “Ta sẽ tu 

phước ñeå ñoïat xöù Long naøy, maø ôû cung-ñieän”.   

Khi ra veà, Long Vöông nói:  “Lần sau chớ đem Sa-di ấy đến”. 

Sa-di trở về rồi, nhất tâm lo bố thí, trì giới, chuyên taâm caàu nguyện 

sớm được làm Rồng.   

Moät hoâm đi nhiễu quanh chùa, thaáy dưới chân có nước voït ra, tự 

biết mình seõ ñöôïc nhö nguyeän. Liền đi thẳng đến bên ao lớn, chỗ trước kia 

Thầy đi vào, lấy Cà-sa trùm đầu mà vào. 

Boån sö vaø Taêng chuùng maéng traùch; Sa-di noùi “taâm con ñaõ ñònh, taâm 

töôùng ñaõ xuaát.”  
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Theá roài, sau khi cheát bieán laøm Ñaïi Long, do phước đức lớn, nên 

giết Long Vöông, caû ao đều đỏ.ngaàu.  Bấy giờ, Sö đưa Tăng chúng đi đến 

ao xem.  Các nhân duyên như vậy là vì mê đắm mùi thơm. 

 Nghó thöông cho nhöõng ngöôøi töï nhaän ñaõ thoï giôùi Boà-Taùt maø khoâng bieát phaùt Boà-Ñeà 

Taâm (Bodhicittotpada), tröôûng-döôõng Taâm Boà-Ñeà (Bodhicitta), chaân-thaät hieåu thaéng-nghóa cuûa 

ngoïc nhö yù Boà-Ñeà Taâm cuûa Phaät-gia, chöa moät laàn ñoïc qua Boà-Ñeà Taâm Luaän (Bodhicitta-

sastra, do ñöùc Thaùnh Long-Thoï (Nagarjuna) bieân soïan, hay toân kinh Taâm Ñòa Quaùn, khi cheát 

thöôøing cuõng sanh veà loaøi Roàng, loøai Raén. 

Thöông cho nhöõng keû laøm boá-thí lôùn maø thaáy ngöôøi nhaän khoâng bieát ôn, thaáy ngöôøi phuï giuùp 

boon treân doái döôùi sanh long giaäc töùc cong vaïy maø phaûi mang thaân Roàng. 

 Roàng tuy laø moät trong Baùt Boä cuûa Phaät gia, nhöng laøm thaân Roàng raát khoù maø ñaéc Ñaïo, 

khoù khoâng coù nghóa laø khoâng ñaéc Ñaïo.  

Chö Long-Vöông phaàn ñoâng laø caùc vò Boà-Taùt hoùa thaân ra ñeå daãn daét chö Long, khieán 

hoï nhôù laïi ñaõ töøng quy y Tam Baûo, töøng phaùt Boà-Ñeà Taâm töøng tu Boà-Taùt Haïnh (Bodhicitta-

carya) 
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TOÂN: 

 

Nhöõng ngöôøi khoâng thaáy chö Long, caùc boä loïai Quyû Thaàn, cho laø khoâng coù. Khoâng thaáy 

khoâng coù maø hoï khaúng-ñònh noù gioáng nhö loâng ruøa, söøng thoû, daáu chim bay treân trôøi cao. 

Caùi maø keû phaøm-phu si-muoäi cho laø khoâng thaáy, khoâng hoøan-toøan ñoàng nghóa vôùi  

khoâng coù söï hieän-dieän cuûa Ñoäc Long hay AÙc Long vaø caùc boä loïai Quyû Thaàn chung ñuïng vôùi 

theá-nhaân haèng ngaøy!  

Khoâng thaáy laø vì nhaân-duyeân che khuaát  

 nhö khoâng thaáy ñöôïc tieàn-kieáp cuûa mình vaø ngöôøi khaùc, nhö 

 khoâng thaáy nhöõng gì xaõy ra tröôùc khi nhaäp thai, nhö  

 khoâng thaáy Phaät vaøo thôøi Maït-Phaùp, nhö  

 khoâng thaáy chö Boà-Taùt khi chö vò nhaäp AÅn-Thaân Tam-Muoäi, nhö  

 khoâng thaáy caùc baäc Ñaïo Sö chaân-chaùnh, caùc haøng Boà-Taùt nhaäp vaøo theá-gian 

laøm lôïi-ích cho chuùng-sanh.  

Chö Boà-Taùt, caùc baäc Ñaïi Ñaïo Sö khoâng keát nghieäp nhuïc-thaân trong Ba-Coõi, neân khoâng 

cuøng phaøm-phu ñoàng haønh saùnh böôùc, ví nhö Thaàn Long luùc aån luùc hieän, khoâng theå ngôø tröôùc 

ñöôïc, nhöng khoâng phaûi khoâng coù chö vò! 

Vì thöông xoùt chuùng-sanh chö Boà-Taùt, caùc baäc Ñaïi Ñaïo Sö thöôøng haèng qua laïi nôi theá- 

gian, ngöôøi voâ trí, taâm khoâng thanh-tònh neân khoâng theå gieo duyeân, huoáng laø thöôøng phuïng-söï 

haàu-haï hai beân.  

Neáu keû naøo coøn soùt laïi chuùt duyeân laønh thì coù theå gaëp-gôû, hoaëc gaàn-guõi vò Boà-Taùt, hay 

baäc Ñaïi Ñaïo Sö, nhöng khi nghieäp laønh tan bieán thì roát cuoäc roài cuõng thaønh ngöôøi xa laï!  

Nhöõng keû thieåu trí, keùm phöôùc, baát tònh maø muoán thaáy caûnh-giôùi cuûa baäc thöôïng trí 

thnah-tònh thöû hoûi coù ñöôïc khoâng? Ñöøng noùi laø thöôøng ñöôïc caän-keà hoïc-hoûi, tu-taäp theo ñuùng 

lôøi chæ-daån, caên-daën. 

Chö Boà-Taùt, chö Ñaïi Ñaïo Sö tuy coù ñaïi bi, nhöng ngöôøi khoâng thænh thì khoâng noùi! Neáu 

coù thænh hoûi, thì saún-saøng chæ-baûo caën-keû, roài, keû kia nghe tai naày, loït ra tai noï, khoâng thieát-tha 

tu-taäp theo lôøi chæ daïy, thì bieát Ma-chöôùng khôûi. 

Chö Boà-Taùt, chö Ñaïi Ñaïo Sö thaân tuy xa caùch chuùng-sanh, taâm thöôøng khoâng boû, ôû 

choán an-tònh caàu Ñònh (Samadhi), ñöôïc Thöïc Trí (Prajnaparamita), haàu ñoä taát-caû chuùng-sanh. 

Keû naøo coù loøng saân-noä ñoái vôùi Chö Boà-Taùt, caùc baäc Ñaïi Ñaïo Sö thì bieát ñoù laø vì nghieäp 

che-chöôùng.  

Keû naøo ñem taâm, hay ñem lôøi noùi, hay coù nhöõng haønh-vi phæ-baùng, khinh-khi, chaø ñaïp, 

noùi xaáu chö Boà-Taùt, caùc baäc Ñaïi Ñaïo Sö, thì keû ñoù quyeát-ñònh phaûi bò ñaïi toäi.  
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Nhöõng keû nhö vaäy, khi cheát laäp-töùc sa ñoïa vaøo Ñòa-Nguïc, coøn nhanh hôn teân baén, ñaïn 

bay! 

Coøn ngöôøi naøo  

Đối Phật Bồ-tát, 

Tâm không ái-trước, 

Ngoại đạo, ác nhân, 

Tâm không ghét, giận. 

khi cheát seõ raát an-vui, hôi thôø vöøa ra, Thaàn Thöùc ñaõ gaù sanh veà Tònh-ñoä! 

Tuy chuùng sanh khoâng thaáy Phaät trong ñôøi Maït-Phaùp, maø Phaät thöôøng thaáy taâm chuùng-

sanh, cuõng nghe nhöõng ñieàu thænh caàu cuûa chuùng sanh. 

Khoâng thaáy vi-truøng, vi-khuaån khoâng coù nghóa laø khoâng maéc beänh! Haõy oâm aáp ngöôøi bò 

beänh caûm cuùm soát cao, thong-haøn, hay keû bò ho lao thöû xem ra sao?  

Khoâng thaáy caùc ñieän-töû, quang-töû khoâng coù nghóa laø khoâng coù doøng ñieän! Thöû ñuïng vaøo 

oå caém ñieän thì seõ bíeât hö thaät.  

Khoâng thaáy Döôïc/Daï-Xoa, La-Saùt maø ngöôøi tröôùc khi maïng-caên tuyeät laïi bò ngheõn tim, 

tim beå, chai gan, naùt gan ö?  

Baøi vieát naày nhaèm trôï giuùp söï hieåu bieát cho nhöõng ngöôøi höõu duyeân vaø noùi leân moät chuùt 

ít phaàn khaû-naêng cuûa chö Long vaø caùc boä loïai Quyû Thaàn.  
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I. KHOA-HOÏC (HIEÄN-TÖÔÏNG HOÏC): 

El Niño và La Niña, là một trong những hiện tượng thời tiết bất thường gây thảm họa cho 

con người từ hơn 5000 năm nay.  

Ngày nay, hiện tượng El Nino xuất hiện thường xuyên hơn và sức tàn phá của nó cũng 

mãnh liệt hơn. 

El Niño 

 El Niño coøn coù teân khaùc laø “Christ child” hay “ñöùa con cuûa ñaáng Cöùu-Theá”  

hay “Chuùa haøi ñoàng” vì noù thöôøng xuaát hieän vaøo khoûang leã Giaùng Sinh 

(Chrismas, thaùng 12, ngaøy 25 ñeán thaùng 1, 6 hay 7, Taây-lòch). Quaû laø baát 

haïnh cho theá-gian khi thöôøng xuyeân gaëp phaûi nhöõng “ñöùa con cuûa ñaáng 

Cöùu-Theá”!   

 Đây chính là một nghịch lý, nhưng nó vẫn tồn tại có chu kì và kéo theo hiện 

tượng hơi nước ở biển bốc lên nhiều hơn, tạo ra những cơn mưa như thác đổ. 

Và ngư dân đã gọi hiện tượng này là El Niño ñeå đánh dấu thời điểm xuất phát 

của nó là gần Giáng Sinh. 

 Trong khí tượng học người ta còn gọi hiện tượng El Nino là Dao động phương 

Nam (Southern oscillation). Ngày nay, khoa học đã chứng minh được rằng 

hiện tượng El Nino có ảnh hưởng trên phạm vi toàn cầu và thuật ngữ El Nino 

dùng ñeå chỉ hiện tượng nước biển nóng lên. 

 

Các dòng khí đối lưu trên Nam Thái Bình Dương 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_ti%E1%BA%BFt
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%A1i_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0a
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%AD_t%C6%B0%E1%BB%A3ng_h%E1%BB%8Dc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Dao_%C4%91%E1%BB%99ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%C6%B0%C6%A1ng_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
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 Tuy nhieân, trong 5 bieån lôùn thì taïi sao duy nhöùt chæ coù Thaùi Bình Döông laø 

coù  nhöõng “ñöùa con cuûa ñaáng Cöùu-Theá” xuaát-hieän? Caùc nhaø khoa-hoïc lyù-

giaûi raèng Thaùi Bình Döông laø choã cung-caáp nhieät-naêng. Coù ñieàu ñaùng ghi 

nhaän laø khoâng phaûi toøan boä Thaùi Bình Döông coù nhieät-naêng ñoàng ñeàu, maø 

chæ coù vuøng bieån cuûa Peru laø coù hieän-töôïng nhöõng “ñöùa con cuûa ñaáng Cöùu-

Theá” xuaát-hieän! 

 Phaûi chaêng Thaùi Bình Döông vôùi voøng ñai nuùi löûa (Pacific ring of fire) chìm 

coù raát nhieàu hoïat-ñoäng ñoät bieán saâu döôùi loøng ñaïi-döông maø caùc nhaø khoa-

khoïc chöa bieát ñeán, laø nguyeân-nhaân phaùt nhieät taïo ra theá maát quaân bình treân 

maët bieån? 

 

http://theearthsbeginning.blogspot.com/2009/04/convergent-and-divergent-boundaries.html 

http://theearthsbeginning.blogspot.com/2009/04/convergent-and-divergent-boundaries.html
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http://members.multimania.co.uk/NaturalHazards/Volcanoes.html 

 Noùi caùch khaùc, nhöõng “ñöùa con cuûa ñaáng Cöùu-Theá” thöôøng xuaát-hieän ôû Thaùi 

Bình Döông ñeå taøn haïi sanh-linh. Nhöng, không phải El Nino lúc nào cũng 

gây tai họa cho con người. Cách đây hơn 5000 năm, khi mà hiện tượng này 

mới được ngư dân Peru phát hiện thì El Nino đồng nghĩa với "tin mừng". Vì 

nước biển lúc ấy tăng lên đủ ấm ñeå vi sinh vật phát triển. Chúng là thức ăn 

cho cá biển. Nhờ thế nền đánh bắt cá của các nước ven biển Nam Mỹ phát 

triển mạnh. Nếu năm nào mà hiện tượng El Nino không làm cho nhiệt độ 

nước biển tăng lên quá cao thì năm đó sẽ có mùa cá bội thu. 

 Nhöõng nguyeân-nhaân taïo ra El Niño chöa ñöôïc caùc nhaø khoa-hoïc bieát 

ñeán.  

El Nino không phải là hiện tượng do con người tạo ra, mà chính là thiên 

nhiên. Vì sao lại xuất hiện dòng nước ấm đột ngột ở phía đông Thái Bình 

Dương ñeå khởi đầu hiện tượng El Nino? Một trong những nguyên nhân lớn 

gây ra hiện tượng El Nino là sự thay đổi hướng gió, tuy nhiên đến nay các 

nhà khoa học vẫn chưa có lời giải đáp hoàn toàn thống nhất. Những 

nguyên nhân khác bao gồm sự thay đổi áp suất không khí, Trái Đất nóng 

dần lên (ñieàu naày khoâng ñöôïc caùc chính-trò gia thoáng-nhöùt yù-kieán vì phía 

sau hoï laø caû nhöõng taäp-ñoøan tö-baûn thöôïng-thaëng khaúnh-ñònh laø “khoâng coù 

chuyeän ñoù xaõy ra”. Caâu noùi ñoù cöù laëp ñi laëp laïi heát G-20 naày ñeán G-20 khaùc, 

heát Hoäi Nghò Thöôïng Ñænh naày ñeán Hoäi-Nghò Thöôïng Ñænh khaùc!), hay cả 

các cơn động đất dưới đáy biển. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi_sinh_v%E1%BA%ADt
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%C3%AAn_nhi%C3%AAn
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4m_l%C3%AAn_to%C3%A0n_c%E1%BA%A7u
http://vi.wikipedia.org/wiki/%E1%BA%A4m_l%C3%AAn_to%C3%A0n_c%E1%BA%A7u
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BB%99ng_%C4%91%E1%BA%A5t
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 Tuy nhieân, caùc nhaø khoa-hoïc bieát ñöôïc ñaëc ñieåm cuûa El Niño laø laøm taêng 

aùp-suaát vuøng bieån AÁn-Ñoä, Indonesia vaø Austrlia (UÙc-Ñaïi-Lôïi). 

 AÛnh-höôûng cuûa La Niño laø khieán cho mieàn Trung-Taây (Midwestern U.S.) 

cuûa Hoa-Kyø bò khoâ haïn trong moät khoûang thôøi gian daøi. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/El_Niño-Southern_Oscillation 

 

 Neáu nhieät ñoä cuûa maët bieån taêng leân chæ caàn 1 ñoä Celcius thì maät ñoä aåm 

thaáp cuûa khí quyeån seõ taêng leân khoûang 6-8%. Neáu hôi noùng trong khoâng 

khí taêng leân thì seõ taïo ra nhieàu traän möa daàm deà khieán sanh ra luõ-luït, 

baûo-toá cuoàng phong (hurricane/cyclone), vaø caùc côn troát (tornadoes). 

 Mưa bão, lụt lội, đó là các hiện tượng dễ thấy nhất của El Nino. Lý do là 

dòng nước ấm ở phía đông Thái Bình Dương chạy dọc theo các nước 

Chile, Peru... đã đẩy vào không khí một lượng hơi nước rất lớn. Hậu quả 

là các quốc gia ở Nam Mỹ phải hứng chịu một lượng mưa bất thường, có 

khi lượng mưa lên đến 15 cm mỗi ngày. Điều bất ngờ là những cơn gió ở 

Thái Bình Dương tự dưng đổi hướng vào thời điểm có El Nino. Chúng 

thổi ngược về phía đông thay vì phía tây như thời tiết mỗi năm. Những 

cơn gió này có khả năng đưa mây vượt qua Nam Mỹ, đến tận Romania, 

Bulgaria, hoặc bờ biển Đen của Nga. Như vậy, một vùng rộng lớn của tây 

bán cầu bị El Nino khống chế. Năm 1997, toàn vùng này bị thiệt hại ước 

tính 96 tỷ USD do mưa bão, lũ lụt từ El Nino gây ra. Ngược lai, hiện 

tượng khô hạn lại xảy ra trên các quốc gia thuộc đông bán cầu. Do mây 

tập trung vào một khu vực có mật độ quá cao, do đó, phần còn lại của thế 

giới phải hứng chịu đợt hạn hán nghiêm trọng.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C6%B0a
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A3o
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=L%E1%BB%A5t_l%E1%BB%99i&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87n_t%C6%B0%E1%BB%A3ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/Chile
http://vi.wikipedia.org/wiki/Peru
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%B4ng_kh%C3%AD
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%A1i_n%C6%B0%E1%BB%9Bc
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_M%E1%BB%B9
http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C6%B0%E1%BB%A3ng_m%C6%B0a
http://vi.wikipedia.org/wiki/Cm
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%B3
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BB%9Di_ti%E1%BA%BFt
http://vi.wikipedia.org/wiki/M%C3%A2y
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nam_M%E1%BB%B9
http://vi.wikipedia.org/wiki/Romania
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bulgaria
http://vi.wikipedia.org/wiki/Bi%E1%BB%83n_%C4%90en
http://vi.wikipedia.org/wiki/Nga
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_b%C3%A1n_c%E1%BA%A7u
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_b%C3%A1n_c%E1%BA%A7u
http://vi.wikipedia.org/wiki/1997
http://vi.wikipedia.org/wiki/USD
http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BB%91c_gia
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%C3%B4ng_b%C3%A1n_c%E1%BA%A7u
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_gi%E1%BB%9Bi
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=H%E1%BA%A1n_h%C3%A1n&action=edit&redlink=1
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 Các nước thường xuyên chịu ảnh hưởng khô hạn do El Nino gây ra có thể 

kể: Úc, Philippines, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam...  

 Đợt hạn hán gần đây nhất ở Úc đã làm hàng triệu con ñaïi thöû (kangaroo), 

cừu, bò... chết vì khát. Bang New South Wales suốt chín tháng không có 

mưa, hồ nước ngọt Hinze (bang Queensland) cạn kiệt. Tại Thái Lan, hơn 

một triệu gia đình bị thiếu nước trầm trọng. 

 

La Niña 

Traùi vôùi El Niño/“Ñöùa con cuûa ñaáng Cöùu-Theá”/”Chuùa haøi-ñoàng” thì caùc nhaø khoa-hoïc 

meänh danh laø La Niña.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/La_Niña 

 

 La Nina là một hiện tượng trái ngược lại với hiện tượng El Nino. Hiện tượng La 

Nina thường bắt đầu hình thành từ tháng ba đến tháng sáu hằng năm, và gây ảnh 

hưởng mạnh nhất vào cuối năm cho tới tháng hai năm sau. La Nina sẽ xảy ra ngay 

sau khi hiện tượng El Nino kết thúc. Hiện tượng La Nina thuộc dòng biển lạnh 

làm lạnh nhiệt độ của những vùng mà nó đi qua. 

 Trong tiếng Tây Ban Nha (Spanish), La Nina còn có nghĩa là "bé gái" để biểu thị 

sự trái ngược lại với hiện tượng El Nino. La Nina còn được gọi với cái tên El 

Viejo hay Anti-El Nino. 

 Nhiệt độ nước biển tại khu vực Thái Bình Dương (Pacific Ocean) lạnh đi một 

cách bất thường cùng với các vùng lân cận khác, nhiệt độ cũng giảm đi một cách 

lạ thường. 

 Hiện tượng La Nina sẽ gây nhiều bão tố trên Đại Tây Dương nhưng lại làm giảm nguy cơ 

bão ở Thái Bình Dương.  

http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Kh%C3%B4_h%E1%BA%A1n&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C3%9Ac
http://vi.wikipedia.org/wiki/Philippines
http://vi.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_Lan
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/wiki/Kangaroo
http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%ABu
http://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%B2
http://vi.wikipedia.org/wiki/New_South_Wales
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Hinze&action=edit&redlink=1
http://vi.wikipedia.org/wiki/Queensland
http://vi.wikipedia.org/wiki/Gia_%C4%91%C3%ACnh
http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C6%B0%E1%BB%9Bc
http://vi.wikipedia.org/wiki/El_Nino
http://vi.wikipedia.org/wiki/El_Nino
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%C3%A2y_Ban_Nha
http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A1i_B%C3%ACnh_D%C6%B0%C6%A1ng
http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_T%C3%A2y_D%C6%B0%C6%A1ng
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 AÛnh-höôûng cuûa La Niña laø khieán cho mieàn Trung-Taây cuûa Hoa-Kyø bò khoâ haïn 

trong moät khoûang thôøi gian daøi.  

http://vi.wikipedia.org/wiki/La_Nina 

 Caùc nhaø khoa-hoïc voäi chuïp caùi muõ khí-haäu baát thöôøng hay khaéc-nghieät roài ñoå loãi cho El 

Niño và La Niña, nhö tröôøng-hôïp cuûa UÙc-Ñaïi-Lôïi. Vieät-Nam ... 

 Ñaây laø nguyeân vaên cuûa 2 baûn tin coù theå noùi laø taïm thôøi tin-töôûng ñöôïc.  

Neân löu yù raèng, taát-caû thoâng-tin ñaêng leân treân baùo hay internet ñeàu coù söï thay ñoåi theo 

tieán-trình cuûa thôøi-gian vaø caùc söï taùc-ñoäng coù lôïi hay coù haïi cho caùc cô-quan tieát-loä hay 

ñaêng-taûi thoâng-tin.  

1. Ngaøy 6, thaùng 1, naêm 2011, Sôû Döï Baùo Thôøi-Tieát cuûa UÙc-Ñaïi-Lôïi ñoå thöøa 

raèng chính La Nina ñaõ khieán cho luõ-luït xaõy ra ôû tieåu bang Queenland.    

(http://www.mysinchew.com/node/50889) 

2. Ngaøy 14, thaùng 1, naêm 2011, Cuïc Quaûn Trò Haøng Khoâng vaø Khoâng Gian 

Quoác Gia (NASA) noùi raèng La Nina nguoàn naêng-löôïng taïo ra caùc traän baûo 

luït ôû UÙc-Ñaïi-Lôïi. (http://www.hindustantimes.com/NASA-says-La-Nina-fueling-

Australia-floods/H1-Article1-650173.aspx) 

3. Khoâng ai ngôø tröôùc ñöôïc côn baûo-toá nhieät-ñôùi (tropical cyclone) kinh ngöôøi 

Yasi hay noùi theo danh-töø cuûa Khí-töôïng hoïc laø “xoùay thuaän nhieät ñôùi” laïi 

ñoå aäp leân ñaàu ngöôøi daân tieåu-bang Queenland voán ñaõ bò luõ luït töø cuoái naêm 

2010! Tuy nhieân, côn Baûo-Toá Theá Kyû naày chæ laø haønh-ñoäng caûnh-caùo chôù 

khoâng phaûi taøn-haïi sanh-linh. 

 

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110202002452.htm?utm_source=feedburner&u

tm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SciencedailyHeadlinesEarthClimate+%28GIS+

RSSFWD+ScienceDaily+Headlines%3A+Earth+%26+Climate%29&utm_content=My+Yahoo 

http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110202002452.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SciencedailyHeadlinesEarthClimate+%28GIS+RSSFWD+ScienceDaily+Headlines%3A+Earth+%26+Climate%29&utm_content=My+Yahoo
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110202002452.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SciencedailyHeadlinesEarthClimate+%28GIS+RSSFWD+ScienceDaily+Headlines%3A+Earth+%26+Climate%29&utm_content=My+Yahoo
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110202002452.htm?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SciencedailyHeadlinesEarthClimate+%28GIS+RSSFWD+ScienceDaily+Headlines%3A+Earth+%26+Climate%29&utm_content=My+Yahoo
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4. Töông tôï, nhaø khí-töôïng hoïc cuûa Vieät-Nam cuõng aên keù vôùi luaän ñieäu treân. 

 Vì sao miền Bắc lạnh bất thường? 

Thứ tư, 26/1/2011, 10:44 GMT+7 

Tác động của La Nina là nguyên nhân gây nên những bất thường về khí hậu ở nhiều nơi 

trên thế giới, trong đó miền bắc Việt Nam phải đối mặt với mùa đông lạnh hơn bình 

thường.  

Bà Đào Thị Thúy, Trường phòng Dự báo Khí hậu, Viện Khí tượng Thủy văn, lý giải một phần 

nguyên nhân dẫn đến đợt lạnh sâu và kéo dài hiện nay. 

- Thưa bà, miền Bắc xuất hiện đợt lạnh bất thường là vì đâu? 

- Năm vừa qua có hiện tượng kép bất thường giữa El Nino và La Nina xảy ra. Đó là đầu năm có 

El Nino, cuối năm xuất hiện La Nina. Biểu hiện của La Nina ngày càng thấy rõ, gây hiện tượng 

lạnh bất thường. 

La Nina là pha lạnh trong hiện tượng Enso (hiện tượng kép, thể hiện dao động tuần hoàn của khí 

quyển đại dương), bao gồm hai hiện tượng khí quyển là El Nino với nhiệt độ mặt nước biển tăng 

hơn so với trung bình nhiều năm và La Nina với nhiệt độ mặt nước biển giảm hơn so với trung 

bình nhiều năm.  

La Nina có tác động giảm nhiệt độ ở vùng đông và trung tâm Thái Bình Dương. Việt Nam ở tây 

bắc Thái Bình Dương, nhưng cũng bị ảnh hưởng. Do đó, đợt lạnh này là do tác động của La Nina 

tới thời tiết khí hậu Việt Nam. La Nina có tác động đến những tháng chính đông - tháng 12, 

tháng 1 và tháng 2, kéo nhiệt độ xuống thấp hơn bình thường.  

Bên cạnh đó, Việt Nam lạnh do khí hậu hậu có tính ẩm. Trong khi các nước là lạnh khô, nên rét 

không cắt da cắt thịt như ở Việt Nam. Ở nước chúng ta chỉ cần nhiệt độ nhỏ hơn 3 độ là có tuyết; 

ở các nước khác, thì phải lạnh âm 4 hoặc 5 độ. Vì thế ở các nước như châu Âu chẳng hạn họ vẫn 

không cảm thấy lạnh khắc nghiệt như ở Việt Nam. 

Theo các nhà khoa học trên thế giới, có thể năm 2011 là năm lạnh bất thường. Cái lạnh này là cái 

dị thường của khí hậu trên cả thế giới, chứ không riêng gì Việt Nam. 
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Băng tuyết xuất hiện ở Mẫu Sơn, Lạng Sơn, miền bắc 

Việt Nam trong đợt lạnh trung tuần tháng 1. Ảnh: Yến 

Yến. 

- Những năm bình thường khác vẫn có hiện tượng El Nino và La Nina đan xen, vậy sao không 

cảm giác lạnh như bây giờ? 

- Đúng vậy, Ở những năm trước, có hiện tượng El Nino và La Nina nối tiếp nhau, có thể kéo dài 

hơn. Còn trong năm 2010, cả hai hiện tượng trên đều diễn ra trong một năm.  

Thông thường, trong các chu kỳ của El Nino và La Nina, khi một trong hai hiện tượng này kết 

thúc, thì tiếp theo đó là năm trung gian (tức là năm có khí hậu bình thường). Mỗi chu kỳ kéo dài 

khoảng 2-7 năm. Chẳng hạn sau El Nino năm 2007, thì mùa đông năm sau đó rất lạnh do ảnh 

hưởng của La Nina.  

- Nhiều người vẫn nghĩ rằng, cứ nói đến El Nino là nóng, còn La Nina là lạnh. Bà nghĩ sao? 

Điều này chỉ đúng với Việt Nam. Tức là El Nino gắn với thời tiết nắng nóng, còn La Nina gắn 

với thời tiết lạnh. Còn ở các nước khác thì không hẳn thế, vì tác động của hiện tượng thời tiết 

hoàn tác khác nhau ở các khu vực khác nhau.  

- Ảnh hưởng của hiện tượng La Nina tới Việt Nam có thể còn kéo dài đến khi nào? 

Thời tiết lạnh nhất chỉ rơi vào tháng 1/2011. Các nhà khoa học dự báo hiện tượng La Nina kéo 

dài đến hết mùa xuân năm nay. Nếu tác động trễ, kéo dài, có thể mùa hè sẽ tương đối mát mẻ. 

Dịp Tết Nguyên đán năm nay tôi khẳng định là không thể nóng, chỉ có thể ấm hơn hiện tại, thậm 

chí có thể xuất hiện mưa xuân, gây cảm giác lạnh. 

Chưa thể đưa ra kết luận mùa đông 2011 là thời kỳ có mùa đông lạnh nhất trong lịch sử hay 

không. Vì biết đâu đó, sẽ vẫn còn có thời điểm nhiệt độ thấp hơn hiện tại. Tính đến nay thời 

điểm lạnh nhất được ghi nhận ở Việt Nam là năm 1974 (âm 6 độ C). 

Hương Thu 
http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2011/01/3BA25D01/ 
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Ñöùng treân laäp-tröôøng cuûa hieän-töôïng hoïc thì quaû khoâng theå choái caûi haäu-quaû cuûa La 

Niña. Cuõng nhö söï ñoå loãi cho El Nino boû ñi, La Niña xuaát-hieän trong cuøng moät naêm khieán cho 

luït loäi khaép nôi.  

Tuy nhieân, cuõng chính hieän-töôïng hoïc ñaõ noùi leân thöù maâu-thuaån noäi-taïi maø caùc nhaø 

khoa-hoïc khoâng theå giaûi-thích ñöôïc. Vì sao?  

Caâu traû lôøi coù theå quay trôû ngöôïc laïi vôùi chính baûn-chaát khaùc thöôøng cuûa La Niña ñoù laø 

aûnh-höôûng cuûa La Niña laø khieán cho mieàn Trung-Taây cuûa Hoa-Kyø bò khoâ haïn trong moät 

khoûang thôøi gian daøi. Söï thaät thì traùi ngöôïc haún.  

1. Khôûi ñaàu muøa laïnh naêm 2010-2011 laø moät chuoãi cuûa baûo tuyeát (6 traän trong 30 

ngaøy, http://abcnews.go.com/US/winter-storm-east-coast-batters-record-breaking-

snowstorm/story?id=12774029), ñi chung vôùi saám seùt vang reàn, treân khaép 49 tieåu 

bang cuûa Hoa-Kyø, roài hieän nay (1-31-2011) laïi laø baûo tuyeát cöïc maïnh, möa,  vaø 

möa ñaù traøn ngaäp khaép 30 tieåu bang cuûa Hoa Kyø töø Trung Baéc bang Texas chaïy daøi 

taän mieàn Nam cuûa bang Maine. 

 

 
This composite infrared image of the continental United States was taken by the Atmospheric 

Infrared Sounder (AIRS) instrument on NASA's Aqua spacecraft on Feb. 1, 2011. (Credit: 

NASA/JPL-Caltech) 
http://www.sciencedaily.com/releases/2011/02/110202002549.htm?utm_source=feedburner&utm_me

dium=feed&utm_campaign=Feed%3A+SciencedailyHeadlinesEarthClimate+%28GIS+RSSFWD+ScienceDa

ily+Headlines%3A+Earth+%26+Climate%29&utm_content=My+Yahoo 

http://www.sciencedaily.com/images/2011/02/110202002549-large.jpg
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A monster storm has paralyzed a big stretch of the United States from Chicago to New York. 

The first images of the extent of this storm taken from space are becoming available.  

NASA's Terra satellite combined three images to create this photo of the storm system. Diagonal 

lines across the image show the boundaries between the overpasses. White gaps are areas where 

the sensor did not collect data. The image has a resolution of one kilometer per pixel. 

Credit: NASA Goddard MODIS Rapid Response Team 

Read more: http://www.cbsnews.com/2300-205_162-10006503.html#ixzz1Cq6BzIdI 
http://www.cbsnews.com/2300-205_162-10006503.html?tag=recommended;galleryLiRecommended 

 

2. Laïi nöõa, neáu noùi La Niña coù cöôøng-ñoä maõnh-lieät nhöùt hieän nay laø nguyeân-nhaân taïo 

ra caùc bieán-coá thôøi-tieát khaù khaéc-nghieät ñoù ñaây, maø caùc nhaø khoa-hoïc hay caùc nhaø 

khí-töôïng hoïc chaúng ñaù ñoäng gì veà thôøi-tieát ôû mieàn Nam cuûa tieåu-bang California 

thì ñoù laø moät khieám-khuyeát raát lôùn. 

Thôøi-tieát ôû vuøng Nam California töø sau Teát Taây-lòch (1-1-2011) trôû neân oân-hoøa 

vaø laém khi khaù noùng. Coù nhieàu hoâm, nhieät ñoä leân ñeán 80 ñoä F.  Xem theâm La Nina 

Weather System Battering Australia, But California so far untouched 

(http://latimesblogs.latimes.com/lanow/2011/01/la-nina-weather-system-battering-

australia-but-california-so-far-untouched.html) 

Coù phaûi ñaây cuõng laø moät maâu-thuaån khaùc khi ñoå loãi cho baêng giaù ôû mieàn Baéc 

cuûa Vieät-Nam, baûo luït ôû UÙc-Ñaïi-Lôïi vaø caùc vuøng khaùc khoâng? 

http://www.cbsnews.com/stories/2011/02/02/national/main7309147.shtml
http://www.cbsnews.com/2300-205_162-10006503.html#ixzz1Cq6BzIdI
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3. Ngaøy 27, thaùng 1, naêm 2011, nhoùm nghieân cöùu khaùc thì noùi raèng Taây Thaùi-Bình 

Döông laïnh hôn khieán cho caùc côn baûo lôùn ít hôn keå töø naêm 1949.  Xem theâm 

Cooler Western Pacific Triggers Fewest Major Storms Since 1949, Group Says 

(http://www.bloomberg.com/news/2011-01-27/cooler-western-pacific-triggers-fewest-

major-storms-since-1949-group-says.html) 

4. Ngoøai ra, bieán-coá ñaïi luõ-luït ôû Pakistan hoài thaùng 7,ø naêm 2010, thì giaûi-thích ra sao 

cho oån? Bôûi vì luùc baáy giôø aûnh-höôûng cuûa El Nino vaãn coøn raát maõnh-lieät. Coù phaûi 

ñaây cuõng laø moät maâu-thuaån noäi-taïi cuûa thuyeát El Nino vaø La Nina khoâng? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bloomberg.com/news/2011-01-27/cooler-western-pacific-triggers-fewest-
http://www.bloomberg.com/news/2011-01-27/cooler-western-pacific-triggers-fewest-
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II. PHAÄT HOÏC (THÖÏC-TAÏI HOÏC/TAÂM-LINH HOÏC): 

Ñaïo Phaät khoâng phuû nhaän caùc hieän-töôïng, ñònh-lyù cuûa thieân-nhieân, xem trang 168-169, 

Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà Vuõ-Truï, Nguyeãn Pram, 2003, roài voõ-ñoùan cho taát caû ñeàu töø taâm löu 

xuaát ra, khi con ngöôøi chöa hieåu taâm laø gì. Thöôøng thì ngöôøi ta hieåu taâm loït vaøo phaïm-truø cuûa 

laø yù-thöùc, hay söï hieåu bieát cuûa trí oùc vaø loøng phaùn xeùt cuûa con tim.  

Ngöôøi coù theå hieåu Taâm vaø chaáp nhaän Nhöùt Thieát Duy Taâm Sôû Hieän, chæ coù theå khi 

ngöôøi ñoù Nhö Thaät Tri Töï Taâm. Phaàn naày xin nghieân-cöùu caùc kinh Thuû-Laêng-Nghieâm, kinh 

Laêng-Giaø, kinh Taâm Ñòa Quaùn, Kinh Hoa-Nghieâm, kinh Vieân-Giaùc,  Kinh Ñaïi Nhöït, Kinh 

Kim-Cang Ñaûnh, kinh Ñaïi Laïc Baát Khoâng Chaân Thaät Tam-Ma-Da, v.v...   

Theo truyeàn-thuyeát cuûa Phaät-Giaùo thì loøai Roàng/Long (Naga) ñoùng vai troø cöïc kyø quan-

troïng trong suoát tieán-trình möa, gioù, baûo, tuyeát.  

Loøai Roàng/Long coù hình-töôùng töông-tôï nhö thaân-töôùng cuûa con ngöôøi trong moät giaác 

chieâm-bao. Khi naøo khoa-hoïc coù theå truy-taàm vaø naém baét ñöôïc nhöõng hình aûnh trong chieâm-

bao thì seõ thaáy bieát ñöôïc chö Long vaø caùc loïai Quyû Thaàn ñang chung ñuïng vôùi chuùng ta haèng 

ngaøy.  

Nhöõng ngöôøi tu-taäp Thieàn-ñònh hay caùc phaùp-moân cuûa Phaät-gia coù ñònh-löïc hay trình-

ñoä taâm-linh khaù cao thì coù theå giao-tieáp vôùi hoï.   

Cuõng coù nhieàu ngöôøi “thaät söï” thaáy ñöôïc chö Long vaø caùc loïai Quyû Thaàn laø do tieàn 

duyeân coøn soùt laïi do tu Thieàn-ñònh, hay töø caùc loaøi ñoù sanh laøm Ngöôøi.   

Nhöõng keû xöng Thaàn giaû Thaùnh duøng ñöôïc chö Long vaø caùc loïai Quyû Thaàn ñeå laøm tieàn, 

laøm tình, laøm toäi ngöôøi ta thöôøng ñöôïc caùc loaøi tinh-mò, voïng-löôïng nhaäp vaøo thaân ñeå vui 

söôùng, thì khi bò chö Long vaø caùc loïai Quyû Thaàn baét gaëp thì hoï seõ gaùnh laáy nhöõng haäu-quaû theâ-

thaõm. 

Coøn nhöõng keû möôïn uy-theá cuûa Phaät gia, caäy nôi chieác aùo caø-sa, maø laøm chuyeän ngoài 

ñaøn, laäp traän, hay sai Thaàn khieán Quyû, thì khi giôùi luaät khuyeát phaïm, hoï seõ laäp-töùc bò chö Long 

vaø caùc loïai Quyû Thaàn nghieán raêng, haø hôi ñoäc, maø chòu muoân vaøn khoå ñau. 

Toùm laïi, nhöõng ngöôøi khoâng thaáy chö Long, caùc boä loïai quyû thaàn, cho laø khoâng coù. Caùi 

maø ngöôøi phaøm-phu si-muoäi cho laø khoâng thaáy, khoâng hoøan-toøan ñoàng nghóa laø khoâng coù söï 

hieän-dieän cuûa Ñoäc Long hay AÙc Long vaø caùc boä loïai quyû thaàn chung ñuïng vôùi theá-nhaân haèng 

ngaøy! Khoâng thaáy vi-truøng, vi-khuaån khoâng coù nghóa laø khoâng maéc beänh! Khoâng thaáy caùc 

ñieän-töû, quang-töû khoâng coù nghóa laø khoâng coù doøng ñieän!  

Hieän-töôïng maø caùc nhaø khoa-hoïc goïi laø El Niño hay La Niña xuaát-hieän ôû bieån chính laø 

hieän thaân cuûa loøai Roàng/Long (Naga) ôû goùc ñoä coù saéc-töôùng maø chuùng ta coù theå caûm nhaän.   

Trong phaïm vi cuûa baøi vieát ngaén naày, ngöôøi vieát khoâng baøn veà thöùc aên, caùch soáng cuûa 

Roàng... Kinh Phaät ñaõ giaûng nhieàu roài, ôû ñaây khoâng caàn-thieát phaûi laëp laïi. 
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GIOÙ MÖA 

 

Gioù möa laø chuyeän cuûa Trôøi vaø cuõng chính gioù vaø möa laø hai ñieàu-kieän khoâng theå thieáu 

khi coù caùc naïn tai-trôøi aùch nöôùc. Tröôùc noùi veà gioù. 

Gioù ñi ngang,  

Löûa ñi leân,  

Nöôùc ñi xuoáng  

Ñoù laø ba töôùng.  

Neáu khoâng bieát ba töôùng naày thì khoâng theå hieåu ñöôïc nhöõng vieäc baøn ôû phaàn sau.  

 

3 THÖÙ GIOÙ 

Gioù coù nhieàu thöù. Quan-troïng nhöùt laø Gioù Nghieäp (Karmic Wind hay coøn goïi laø Gioù 

Vuõ-Truï (Universal Wind). Gioù Nghieäp thoåi thì khoâng ai coù theå caûn-trôû ñöôïc! Gioù Nghieäp 

coù theå laøm tan-hoïai caû vuõ-truï! Gioù Nghieäp cuõng coù theå hieän thaønh moät vuõ-truï môùi! Gioù 

Nghieäp mang laïi moät naêng-löïc cöïc-kyø maõnh-lieät, söùc ngöôøi khoù töôûng-töôïng ñöôïc.  

 

COÙ BA LOÏAI GIOÙ NGHIEÄP PHOÅ-THOÂNG 

 

i. Gioù Nghieäp taïo ra khoâng khí oân-hoøa, möa ñieàu, gioù thuaän: ñoù laø caûnh-töôïng 

nhaân-gian vui soáng vôùi Thaäp Thieän Nghieäp Ñaïo. 

 

ii. Gioù Nghieäp taïo ra khoâng khí aåm öôùt: nhieàu möa, nhieàu baûo. Ñoù laø caûnh-

töôïng nhaân-gian vui soáng vôùi Thaäp AÙc Nghieäp Ñaïo (xem Lyù-Thuyeát Toái-

Cao Veà Vuõ-Tru/The Ultimate Theory of The Universe, Pram Nguyen, 

2003, Great Reliogious Myths of The 21
st
 Century, Pram Nguyen, 2010) 

vaø laáy AÙi-Duïc laøm troïng.  

Caùch ñaây khoûang 50 naêm veà tröôùc AÙi-Duïc coøn bò haïn-cheá raát nhieàu, ña 

soá loaøi Ngöôøi soáng khoâng caåu-thaû nhö ngaøy nay. Cho neân noùi traêm aùc ñeàu 

do daâm (sex) laøm ñaàu, ngaøn thieän ñeàu do hieáu kính, töø-bi, baùc-aùi laøm troïng.   
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Vieäc laøm töø-thieän caøng ngaøy caøng nhieàu. Töø-thieän cuõng laø aùi-duïc, 

nhöng noù coù tính-caùch cao-thöôïng hôn.  

Ngöôøi Vieät noùi rieâng, töø naêm 1996 trôû veà ñaây, caøng luùc caøng loä ra 

boä maët ñam meâ nhuïc-duïc vaø tìm ñuû moïi caùch ñeå thoûa-maõn söï ñoøi hoûi 

cuûa thò-kieán, coøn laøm töø-thieän thì muoán ñöôïc tieáng khen. Ngöôøi AÂu Myõ 

thì khoûi noùi roài, hoï soáng vì nhuï-duïc vaø thoûa-maõn thò-kieán.  

Nöôùc aùi sanh ra laøm baån caû moâi-tröôøng soáng cuûa hoï, hoï laïi laïnh-

luøng vôùi tha nhaân vaø chính thaân-baèng quyeán-thuoäc cuûa mình! Taùnh-

tình cuûa hoï thì thay ñoåi baát-thöôøng, sôùm naéng chieàu möa, môùi noùng roài 

laïi laïnh, môùi vui-veõ laïi trôû neân quaïo quoï; khoâng theå suy-löôøng hay tính-

toùan tröôùc ñöôïc caùc côn hyû noä, aùi oá cuûa hoï.        

 Chö Long öùng theo Coäng Nghieäp aùc-baùo (laïnh-leõo, daàm-ñeà, vaø thay 

ñoåi baát thöôøng) cuûa chuùng-sanh chieâu-caûm maø hoøanh-haønh, gioù lôùn 

vaø söùc gioù maïnh laø ñieàu khoâng theå traùnh ñöôïc, khieán thôøi-tieát trôû neân 

khaéc-nghieät, khoâng theå naøo ñoùan tröôùc ñöôïc.  

 Khoâng phaûi chö Long coù theå laøm nhöõng vieäc naày neáu Coäng Nghieäp 

cuûa con ngöôøi khoâng quaù aùc ñoäc, hung-hieãm vaø daâm-daät taïo ra.  

 Chö Long, Quyû Thaàn coù moái lieân-heä raát khaén-khít vôùi loøai Ngöôøi, 

nhöng thöông cho nhöõng keû keùm hoïc, thieåu trí, taø-kieán, khoâng thaáy, 

khoâng hay, khoâng bieát! Neáu khoâng coù moái lieân-heä thì quyeát loøai 

Ngöôøi khoâng theå sai-khieán hoï, hay yeâu-caàu hoï trôï-giuùp, cuõng nhö 

khoâng theå bò hoï taøn-haïi!  

 Chính haønh-vi baát-thieän cuûa loøai Ngöôøi ñaõ môû toang caùnh cöûa kheùp 

kín maø caùc baäc Thaùnh Hieàn thôøi xöa ñaõ nhoát boïn AÙc Long laïi. Loøai 

Ngöôøi ñaõ cho hoï cô-hoäi hieám coù: thoùat ra. Roài hoï quay trôû laïi taøn-haïi 

loøai Ngöôøi!  

 Chö aùc Long coù toäi, bò nhoát ôû caùc ñaùy soâng, hoà, bieån ôû hai Cöïc cuûa 

Ñòa-Caàu, thuûy-ngaân (mercury) vaø chuù-thuaät cuûa caùc baäc Ñaïo-Sö laø 

phöông-tieän duy nhöùt ñeå caàm tuø chö Long.  

 Gaàn ñaây, chö aùc Long ñöôïc cô-hoäi thoùat ra, khieán aùp-suaát caøng luùc 

caøng giaûm taïo neân luoàng aâm-khí laïnh kinh-khuûng (Arctic cold), töø 

Baéc Cöïc thoåi veà, traøn lan khaép nôi ...  Ñaây laø chæ noùi rieâng veà chö 

Long. 

 Coäng Nghieäp xaáu aùc cuûa loøai Ngöôøi taïo ra caùc luoàng nhieät-naêng cöïc 

lôùn. AÙp-suaát ôû nhieàu nôi coù chieán-tranh, baïo-ñoäng, tö-töôûng cuûa caùc 

nhaø chính-trò xaùo-troän, cuõng vì vaäy maø taêng maïnh. Nuùi löûa döôùi bieån 
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hoïat-ñoäng maõnh-lieät hôn, laøm cho baêng tan, ñaù chaûy, chôù khoâng phaûi 

ñôn ñoäc do Global warming (AÁm leân toøan caàu hay Haâm noùng toøan 

caàu gaây taïo ra.  

 Nguoàn nhieät-naêng ôû bieån khoâng heà coù söï lieân-quan gì ñeán caùi goïi laø 

Global Warming (AÁm leân toøan caàu). Treân maët hieän-töôïng hoïc thì 

Global Warming (AÁm Toøan Caàu) thaät söï coù thaät, nhöng khoâng coù 

nghóa laø nhaân-loïai seõ ñi vaøo ñöôøng töû vong hay tuyeät chuûng nhö 

nhieàu nhaø khoa-hoïc ñang ñe-doïa theá-giôùi.. 

 Khi chö aùc Long vöøa thoùat ra choã tuø-tuùng thì chuùng vuøng-vaãy laøm 

cho caùc khoái baêng ñaù laâu ñôøi, ñaäy treân soâng, hoà, bieån, bò raïn nöùt, tan 

vôû moät caùch nhanh choùng khoù ai töôûng töôïng noåi. Khieán hôi nöôùc boác 

leân nhanh choùng, vì baêng ñaù khoâng coøn khaû-naêng keàm giöõ nöõa. 

Löôïng hôi nöôùc trong khoâng-khí ñoät nhieân taêng nhanh moät caùch phi-

thöôøng. 

 Vì vaäy, caùc nhaø khoa-hoïc nöõa muøa thaáy coù hieän-töôïng La Nina xuaát-

hieän noái lieàn sau hieän-töôïng El Nino, nhöng khoâng coù caùch gì lyù-giaûi 

cho hôïp tình hôïp lyù. Hoï voäi ñöa ra keát-luaän tai trôøi aùch nöôùc xaõy ra laø 

do La Nina xuaát-hieän. 

 

iii. Gioù Nghieäp taïo ra khoâng khí khoâ raùo: naéng gaét, haïn-haùn. Ñoù laø caûnh-töôïng 

nhaân-gian vui soáng vôùi Thaäp AÙc Nghieäp Ñaïo (xem Lyù-Thuyeát Toái-Cao Veà 

Vuõ-Tru/The Ultimate Theory of The Universe, Pram Nguyen, 2003, 

Great Reliogious Myths of The 21
st
 Century, Pram Nguyen, 2010) vaø laáy 

Vò-Kyû laøm troïng, con ngöôøi phaàn ñoâng chæ lo cho mình maø khoâng nghó ñeán 

tha nhaân. Vieäc laøm töø-thieän raát haïn cheá. Neáu coù laøm thì cuõng khoâng vì 

danh thì vì lôïi. 

 Thôøi tieát khaéc nghieät laø do chö Long öùng theo Coäng Nghieäp aùc-baùo 

cuûa chuùng-sanh chieâu-caûm maø hoøanh-haønh.  

 Taùc-duïng cuûa loøai Roàng naày laø khieán cho haïn-haùn vaø deã bò löûa chaùy. 

Agni laø loïai Thaàn Löûa, khi suy yeáu caàn phaûi coù löûa ñoát röøng, hay nuùi 

löûa hoïat-ñoäng, ñeå haáp-thuï naêng-löôïng maø nuoâi-döôõng thaân-theå. Thaàn 

Löûa vaø Roàng thöôøng ñi ñoâi vôùi nhau. Khi löûa chaùy röøng thì loøai 

Dakini seõ bò beänh. Roàng, Dakini, Agni, hay caùc loïai quyû thaàn khaùc bò 

beänh thì theá-gian seõ laâm vaøo caûnh maøn trôøi chieáu ñaát! Ngöôøi ngu 

khoâng bieát cho laø khoâng coù chö Long vaø nhöõng vò Thaàn naày! 
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VAÁN-ÑEÀ QUANG-NAÊNG/QUANG-ÑIEÄN 

Con ngöôøi caøng ngaøy caøng söû-duïng Quang-naêng (Solar energy) khieán cho söï phaân-phoái 

aùnh-saùng cuûa Maët Trôøi treân Ñòa-Caàu bò xaùo-troän khoâng ít. Caùc vuøng coù caùc nhaø maùy Quang-

ñieän (solar power) thöôøng haáp-thuï nhieàu naêng-löôïng Maët Trôøi hôn choã khaùc, ñöa ñeán tình-

traïng aùp-suaát maát quaân-bình vaø taïo ra gioù ôû nhöõng vuøng lieân-ñôùi. 

 

http://sunenergyfacts.com/2008/01/sun-energy-fact-5/ 

 

 

http://www.green-planet-solar-energy.com/solar-steam-generator-2.html 
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http://hubpages.com/hub/New-Solar-Energy-Facts 

 

 

http://geminirenewablesystems.com/useful-links 
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http://www.joshboothbeats.com/technology/solar-energy-a-reliable-and-practical-source.html 

 

VAÁN-ÑEÀ PHONG-NAÊNG/PHONG-ÑIEÄN 

Ngoøai Quang-ñieän, con ngöôøi coøn söû-duïng caû Phong-naêng (Wind power). Caùc chong- 

choùng/caùnh quaït gioù khoång-loà ñöôïc ñaët ra khaép nôi laøm nhieåu-loïan caùc ra-ña (radars) döï baùo 

thôøi-tieát, tín-hieäu ra-ña maùy bay ...   

 

Altamont Pass, in California, United States. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Wind_power#cite_note-106 

http://en.wikipedia.org/wiki/Altamont_Pass
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Vì gió không thổi đều đặn nên năng lượng điện phát sinh từ các tuốc bin gió (wind 

turbines) chỉ có thể được sử dụng kết hợp chung với các nguồn năng lượng khác để cung cấp 

năng lượng liên tục. Một khả năng khác là sử dụng các nhà máy phát điện có bơm trữ để bơm 

nước vào các bồn chứa ở trên cao và dùng nước để vận hành tuốc bin khi không đủ gió. Xây 

dựng các nhà máy điện có bơm trữ này là một tác động lớn vào thiên nhiên vì phải xây chúng 

trên các đỉnh núi cao. 

Mặt khác vì có ánh sáng Mặt Trời nên gió thổi vào ban ngày thường mạnh hơn vào đêm 

và vì vậy mà thích ứng một cách tự nhiên với nhu cầu năng lượng nhiều hơn vào ban ngày. Công 

suất dự trữ phụ thuộc vào độ chính xác của dự báo gió, khả năng điều chỉnh của mạng lưới và 

nhu cầu dùng điện.  

Bức xạ Mặt Trời chiếu xuống bề mặt Trái Đất không đồng đều làm cho bầu khí quyển, 

nước và không khí nóng không đều nhau. Một nửa bề mặt của Trái Đất, mặt ban đêm, bị che 

khuất không nhận được bức xạ của Mặt Trời và thêm vào đó là bức xạ Mặt Trời ở các vùng gần 

xích đạo nhiều hơn là ở các cực, do đó có sự khác nhau về nhiệt độ và vì thế là khác nhau về áp 

suất mà không khí giữa xích đạo và 2 cực cũng như không khí giữa mặt ban ngày và mặt ban 

đêm của Trái Đất di động tạo thành gió. Trái Đất xoay tròn cũng góp phần vào việc làm xoáy 

không khí và vì trục quay của Trái Đất nghiêng đi (so với mặt phẳng do quỹ đạo Trái Đất tạo 

thành khi quay quanh Mặt Trời) nên cũng tạo thành các dòng không khí theo mùa. 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_Tr%E1%BB%9Di
http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1i_%C4%90%E1%BA%A5t
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=X%C3%ADch_%C4%91%E1%BA%A1o1&action=edit&redlink=1
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Do bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng Coriolis được tạo thành từ sự quay quanh trục của Trái Đất 

nên không khí đi từ vùng áp cao đến vùng áp thấp không chuyển động thắng mà tạo thành các 

cơn gió xoáy có chiều xoáy khác nhau giữa Bắc bán cầu và Nam bán cầu. Nếu nhìn từ vũ trụ thì 

trên Bắc bán cầu không khí di chuyển vào một vùng áp thấp ngược với chiều kim đồng hồ và ra 

khỏi một vùng áp cao theo chiều kim đồng hồ. Trên Nam bán cầu thì chiều hướng ngược lại. 

Ngoài các yếu tố có tính toàn cầu trên gió cũng bị ảnh hưởng bởi địa hình tại từng địa 

phương. Do nước và đất có nhiệt dung khác nhau nên ban ngày đất nóng lên nhanh hơn nước, tạo 

nên khác biệt về áp suất và vì thế có gió thổi từ biển hay hồ vào đất liền. Vào ban đêm đất liền 

nguội đi nhanh hơn nước và hiệu ứng này xảy ra theo chiều ngược lại. 

http://vi.wikipedia.org/wiki/N%C4%83ng_l%C6%B0%E1%BB%A3ng_gi%C3%B3 

 

 

Map showing estimated wind resources and existing power transmission lines for the United 

States. 19 April 2007, National Renewable Energy Laboratory 

http://www.nrel.gov/wind/systemsintegration/images/home_usmap.jpg 

http://www.nrel.gov/wind/systemsintegration/ 

Permission: EERE copyright policy says its works are public domain: 

http://www1.eere.energy.gov ; /webpolicies/#copyright 

Aan older version of this map (without the transmission lines) is in: File:US wind power 

map.png 

 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87u_%E1%BB%A9ng_Coriolis
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=Nhi%E1%BB%87t_dung&action=edit&redlink=1
http://www.nrel.gov/wind/systemsintegration/images/home_usmap.jpg
http://www.nrel.gov/wind/systemsintegration/
http://www1.eere.energy.gov/webpolicies/#copyright
http://www1.eere.energy.gov/webpolicies/#copyright
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_wind_power_map.png
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:US_wind_power_map.png
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VAÁN-ÑEÀ MÖA 

Baây giôø, noùi veà möa. Hieän-töôïng maây ñen ñuøn ñuøn keùo ñeán chung cuøng vôùi saám seùt aàm 

aàm vang reàn khaép nôi, tuyeát baêng hay möa ñaù laø Ñoäc Long gaây ra. Loïai Ñoäc Long naày thöôøng 

laø Haéc Long. 

Ngöôøi khoâng thaáy chö Long, caùc boä loïai quyû thaàn, cho laø khoâng coù. Caùi maø ngöôøi 

phaøm-phu si-muoäi cho laø khoâng thaáy, khoâng hoøan-toøan ñoàng nghóa laø khoâng coù söï hieän-dieän 

cuûa Ñoäc Long hay AÙc Long vaø caùc boä loïai quyû thaàn chung ñuïng vôùi theá-nhaân haèng ngaøy! 

Khoâng thaáy vi-truøng, vi-khuaån khoâng coù nghóa laø khoâng maéc beänh! Khoâng thaáy caùc ñieän-töû, 

quang-töû khoâng coù nghóa laø khoâng coù doøng ñieän!  

 Ñaïi-só Padmasambhva (Lieân-Hoa Sanh), ngaøi Kukai (Khoâng-Haûi) vaø nhieàu vò khaùc ñaõ 

töøng chaïm traùn vôùi Roàng. Xem Lòch Söû Phaät Giaùo Taây Taïng, Phaùp sö Thaùnh Nghieâm soïan, 

Thích Taâm Trí dòch, trang 70  

Nhöõng Söï Tích Thaàn Dò 

3- Laïi coù moät hoâm, nôi ñòa phöông Ñaïi sö ñang ôû ñoät nhieân coù moät con Xích Long 

töø treân trôøi ñaùp xuoáng, hoùa hieän thaønh moät thaân hình cöïc kyø to lôùn, roài bieán ra tuyeát 

vaø möa ñaù nhaém Ñaïi sö maø taán coâng. Ñaïi sö moät maët thì mieäng tuïng chon ngoân 

(Luïc Töï Ñaïi Minh Chuù), moät maët ñöa tay höùng laáy tuyeát vaø möa ñaù, boãng nhieân 

Xích Long vôùi thaân hình to lôùn bò co ruùt nhoû laïi vaø rôi vaøo long baøn tay Ñaïi sö, noù 

run ray hoài laâu vaø bieát laø khoâng theå thoùat khoûi lieàn tuaân meänh Ñaïi sö vaø caàu xin quy 

y Tam Baûo. Ñaïi sö chuù nguyeän hoài laâu Xích Long hieän laïi nguyeân hình vaø vaùi chaøo 

Ñaïi sö boû roài ñi. Töø ñoù veà sau daân cö trong vuøng khoâng coøn bò naïn tuyeát vaø möa 

ñaù laøm hö haïi muøa maøng.  {Pram Nguyen gaïch ñít vaø laøm roû hôn ñeå deã nhìn] 

 

4- Laïi coù moät laàn  Ñaïi sö Lieân Hoa Sanh gaëp moät con Quyû, Quyû beøn bieán hoùa ra 

nhieàu thöù chaøy vaø baøy ra theá traän baèng tuyeát roài nhaém vaøo Ñaïi sö taán coâng. Ñaïi sö 

lieàn duøng Phaùp thuaät gom taát caû tuyeát vaøo moät caùi hoà vaø quyû ta bò trôït chaân teù nhaøo 

xuoáng hoà. Hoài laâu töï nghó khoâng coøn ñuû söùc ñeå ñaøo thoùat khoûi hoà, Ñaïi sö laïi khieán 

nöôùc hoà soâi leân laøm cho xöông thòt cuûa Quyû khoâng caùch naøo chòu ñöïng ñöôïc nöõa, 

nhöng quyû ta vaãn nuoâi yù ñònh ñaøo thoùat, do ñoù Ñaïi sö duøng chaøy Kim Cang laøm toån 

thöông hai maét cuûa Quyû. Khoâng coøn caùch ñeå thoùat, Quyû khaån thieát xin Ñaïi sö tha 

maïng. Ñaïi sö thuyeát phaùp cho nghe sau ñoù phoùng thích, Quyû baùi chaøo roài bay leân hö 

khoâng bieán maát. 
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Toùm laïi, moät khi Coäng Nghieäp xaáu aùc cuûa con ngöôøi hieän thaønh quaû baùo thì khoù ai 

ñöông noåi!  

Moät khi chö Long caùc caùc boä loïai Quyû Thaàn noåi giaän, öùng theo duyeân xaáu cuûa nhaân-

loïai maø haønh söï thì con ngöôøi chæ coù kieång chaân chôø cheát maø thoâi!  

Ai coù khaû-naêng baït tröø beänh taät töø chö Long vaø caùc boä loïai Quyû Thaàn taïo ra?   

Ai coù khaû-naêng baït tröø ñoäng ñaát, nuùi löûa phun (khoâng phaûi töï-nhieân maø bò) töø chö Long 

vaø caùc boä loïai Quyû Thaàn taïo ra?   

Ai coù khaû-naêng baït tröø baêng tuyeát giaù laïnh, baûo döõ töø chö Long vaø caùc boä loïai Quyû 

Thaàn taïo ra?   

Ai coù khaû-naêng khieán cho chö Long vaø caùc boä loïai Quyû Thaàn nguoâi côn thònh-noä loâi 

ñình?   

Ai coù khaû-naêng haøng-phuïc chö Long vaø caùc boä loïai Quyû Thaàn?   

Con ngöôøi meán tieàn-cuûa, dinh cô ñoà soä, thích beâu-reâu, noùi xaáu ngöôøi coù ñöùc, giöõ giôùi, tu 

haønh chaân-chaùnh.  

Chö Long vaø caùc boä loïai Quyû Thaàn chæ meán baäc coù chaân ñöùc, thaät giôùi!  

Chö Long vaø caùc boä loïai Quyû Thaàn chæ toân-troïng kính quí ngöôøi thaät tu thaät chöùng! 

Coù meán coù troïng coù toân coù kính vaø coù quí thì lôøi noùi ra Chö Long vaø caùc boä loïai Quyû 

Thaàn seõ vui-veõ vaâng laøm.  

Ai laø ngöôøi trí giaû phaûi kheùo tu thaân, giöõ giôùi, laäp ñöùc may ra coù theå cöùu nguy nhaân-

loïai. Trì giôùi laø khoâng mong caàu quaû baùo trong coõi Duïc, coõi Saéc hay coõi Voâ Saéc, maø laø laønh 

thöông chuùng sanh, vì caàu Phaät Ñaïo, neân thaáy bieát caùc phaùp   caàu thöïc-töôùng, khoâng sôï AÙc 

Ñaïo (Ñòa Nguïc, Ngaï Quyû, Suùc Sanh), khoâng caàu vui thuù nôi coõi Nhaân, coõi Thieân. 

Mong thay! 

 

 

 

 

 

 

 

 


