
 

Thực tế ảo 
Nguyễn đức Chí 

 
Cái Không có thực mà chúng ta cảm nhận 

là có thực là do giác quan cảm nhận rồi truyền 
lên óc hay đúng ra là tâm để cảm nhận, và tâm 
cho đó là thực. Cái thực đó chỉ là do nhận thức 
cái không có thực. Thí dụ con chó cảm nhận 
được siêu âm thì đối với con chó siêu âm là có 
thực, nhưng chúng ta không cảm nhận được 
siêu âm, như vậy trên nguyên tắc đối với chúng 
ta siêu âm không có thực. Nhưng chúng ta lại 
dùng lý luận, khoa học để chứng minh làm cho 
ta nhận thức là siêu âm có thực.  
 

Ngày nay nhờ dùng máy vi tính chúng ta đã 
có người máy tạo ra những cảm giác truyền lên 
óc chúng ta để ta cảm nhận là cảm giác đó có 
thực do con người bằng xương bằng thịt tạo ra. 
Trên thực tế chỉ là điện thế tạo ra, mà điện thế 
là do Năng lượng đen tạo ra. Còn mô phỏng 
(simulation) của các cảm giác đó chỉ cần 0 và 1 
là có hết trên màn hình máy vi tính.  
 

Một thí dụ khác là ngồi trên ghế gây ra mô 
phỏng của các cuộc phiêu lưu trong phòng kín. 
Vì mở mắt nên chúng ta có những cảm giác sợ 
sệt thực sự, nhưng nếu nhắm mắt lại thì chẳng 
cảm thấy gì nữa ngoại trừ cái ghế đang rung.  
 

Tóm lại cái thật và không thật chỉ là do cảm 
nhận. Hơn nữa cái cảm nhận đó là của từng cá 
nhân hay thực thể. Nếu ta không còn cảm nhận 
nữa thì ta giác ngộ và chẳng còn cái tâm cá 
nhân (cái Ta) để nhận thức cái thực và không 
thực. 
 

Tóm lại tất cả chỉ là biểu hiện của Chân như 
động hay Năng lượng đen động. Nếu không 
động thì không có gì hết cũng như xăng trong 
bình xe không động thì làm sao mà xe chạy. 
Đấy là cái thực và không có thực trong vũ trụ 
hữu hình này. Có thể trong dăm ba năm nữa 
chúng ta sẽ sống trong thế giới thực tế ảo 
(virtual reality world), và chúng ta chỉ là khán 
giả quan sát cái hình ảnh ba chiều (hologram) 
của chúng ta đang diễn xuất cái vai trò của 

mình trong tuồng đời ở cái thế giới ảo này, y 
hệt như bây giờ chúng ta là khán giả của vở 
tuồng trên sân khấu. 
 

Một thí dụ khác là bạn cầm một ngọn đèn 
để soi bóng cái bàn trên tường, và bạn chỉ thấy 
cái bóng của cái bàn trên tường nhưng không 
nhìn được cái bàn. Cái đèn là tâm của bạn, cái 
bóng của cái bàn bạn nhìn thấy trên tường là 
cảnh bạn nhìn thấy và cảm nhận được. Tôi cũng 
dùng cái đèn của tôi soi cái bàn thì hình bóng 
cái bàn tôi cảm nhận thấy khác với bạn vì tôi 
ngồi ở một vị trí khác. Cảm nhận của tôi khác 
cảm nhận của bạn vì thế Đạo Phật mới gọi là 
tâm sinh cảnh. Mà cảnh đó cũng không thật vì 
chỉ là hình bóng của cái bàn mà tôi và bạn 
không thấy. Hơn nữa bạn và tôi mỗi người có 
một cái tường của riêng mình, tương tự như 
chúng ta mỗi người chúi mắt trên cái ipad của 
mình chứ đâu có dùng thì giờ ngắm cảnh thực 
nữa. 
 

Ở Nhật đàn ông đã mua búp bê tình dục 
(sex doll). Khi búp bê tình dục sờ vào người 
mình, ông A có cảm giác như là một phụ nữ 
bằng xương bằng thịt đang sờ mình. Như vậy 
cảm nhận cái giả mà như thật. Đó là cái thực và 
không thực trong Phật giáo. 
 

Với đà tiến nhanh của kỹ thuật máy vi tính 
(computer technology) ngày nay có thể trong 
vòng 5,10 năm nữa chúng ta hoàn toàn sống 
trong thực tế ảo. Tôi và bạn mỗi người ngồi tại 
nhà mình, lúc đó không cần nhìn vào màn hình 
máy vi tính nữa mà chỉ nhìn hình ảnh ba chiều 
(holograms) trong không trung trong phòng 
mình. Tôi và bạn rủ nhau đi ăn, nhưng chúng ta 
chỉ gửi cái thân và tâm ảo đến một tiệm ăn ảo. 
Đó là cái Ứng thân trong Đạo Phật. Cái thân ảo 
của bạn và tôi ăn nói đàm luận như thật và 
chúng ta ở nhà nhìn thấy holograms của toàn 
cảnh ảo ở tiệm ăn ảo như có thực. Chúng ta ở 
nhà cũng cảm thấy món ăn ngon và ăn no bụng 
như là cái thân thực (tạm gọi Pháp thân) đang 



 

 

ăn vậy. Chúng ta cũng cảm nhận như là chúng 
ta thực sự đang nói chuyện ở tiệm ăn vậy. 
Nhưng khi đóng máy chiếu hologram thì trở về 
thực tại cái thân thực của ta lại thấy bụng rỗng 
và vẫn đang đói. Đấy là cái thực và không thực 
trong đạo Phật. Nếu chúng ta công nhận Lý 
thuyết dây (String theory) thì theo lý thuyết này 
chúng ta và vũ trụ hữu hình này chỉ là 
hologram của cái thực sự ở một nơi xa xăm nào 
đó.  
 
Như vậy chúng ta tranh luận hay đàm luận, thì 
chỉ nên coi là hý luận trong lúc trà dư cà phê 
đậm, vì tất cả đều không thực nhưng chúng ta 
vô minh cứ coi như là có thực. Chúng ta là diễn 
viên đóng tuồng đời mà không biết mình chỉ là 
diễn viên cứ tưởng mình là ông này, bà nọ. 
 
 

Sưu tầm 
 
NHỮNG CÂU NÓI 
HÀI HƯỚC VỀ TIỀN 
Tiền vẫn được con người dùng làm thước đo 
vật chất trong xã hôi hiện nay, tuy nhiên tùy 
thuộc vào hoàn cảnh mà mỗi người lại có một 
suy nghĩ và nhận định riêng. 
Với những người hiện đang sống trong hoàn 
cảnh khó khăn, vất vả thì tiền là thứ quý giá 
nhất giúp họ thoát khỏi cuộc sống ấy. Còn với 
những người có cuộc sống khá giả hơn thì tiền 
giúp họ có được những thú vui giải trí về tinh 
thần. Ở mỗi thời đại, mỗi hoàn cảnh con người 
lại có một suy nghĩ khác nhau về đồng tiền. 
Hôm nay giới thiệu đến bạn những câu nói hài 
hước về tiền bạn hãy cùng đọc để có những 
giây phút thư giãn quý báu nhé ! 
  
1/. Tiền không mang lại hạnh phúc cho những 
người… không có chúng! 
 
2/. Tiền không quan trọng… nhưng đó là ta 
đang nói về tiền của người khác! 
3/. Sống được bằng những đồng tiền ít ỏi đó là 
1 tài năng. 
 

4/. Không có tiền thì không thể sống, nhưng có 
tiền chưa chắc đã được sống. 

 
 
5/. Tiền mang lại hạnh phúc với những người 
biết sử dụng chúng, biết dùng nó để đem đến 
niềm vui cho những con người bất hạnh. 
 
6/. Tiền không phải là thước đo chính xác nhất 
để đánh giá con người… nhưng hầu hết người 
ta lại sử dụng thước đo này. 
 
7/. Tôi không tham tiền – Nhưng nó làm thần 
kinh tôi bớt căng thẳng. 
 
8/. Tôi có thể làm tất cả vì tiền thậm chí đó là… 
những việc tốt. 
 
9/. Tất cả những đồng tiền đều tốt nhất là 
những đồng tiền mặt. 
 
10/. Thật tồi tệ nếu bạn mất tinh thần, nhưng 
còn tồi tệ hơn nhiều nếu mất hết tiền! 
 
11/. Nếu tiền không làm bạn hạnh phúc thì hãy 
đưa nó cho tôi. 
 
12/. Cái gì không mua được bằng tiền thì có thể 
mua được bằng rất nhiều tiền! 
 
13/. Trước kia khi có tiền tôi thấy tiền là quan 
trọng nhưng bây giờ khi hết tiền rồi tôi thấy nó 
còn quan trọng hơn nhiều. 
 
14/. Tiền…??? Chưa thấy trong từ điển nhưng 
lại luôn có trong cuộc sống! 
 
15/. Sự phân chia tiền trên thế giới là điều hợp 
lý nhất bởi vì ai cũng kêu rằng mình không đủ 
tiền. 
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16/. Tiền bạc không thành vấn đề, vấn đề là có 
tiền hay không. 
 
17/. Tôi không cần tiền, tôi chỉ cần tình yêu… 
Nhưng không có tiền, tình yêu của tôi sẽ chết! 
 
18/. Đồng tiền không phải vạn năng, nhưng 
không tiền thì vạn vạn bất năng. 
 
19/. Nếu hạnh phúc không phải ở trong những 
đồng tiền thì điều đó chứng tỏ tôi gặp may !!! 
 
20/. Thiếu tiền là nguồn gốc của mọi tôi lỗi. 
 
21/. Có một thứ tiền không thể mua được. Đó là 
sự nghèo khó. 
 
22/. Tiền bạc không phải là tất cả. Vì còn có 
vàng và kim cương. 
 
23/. Không bao giờ được tiêu nhiều hơn số tiền 
bạn có. 
 
24/. Nếu đồng tiền biết nói thì nó chỉ biết mỗi 
một từ: “Vĩnh biệt”. 
 
25/. Người giàu chỉ có một thứ đáng cho ta 
quan tâm thôi. Đó là tiền của họ. 
 
26/. Cách chắc ăn nhất để tránh xa một người 
mà ta ghét là cho hắn vay tiền. 
 

 
 
27/. Hãy giàu với bản thân và nghèo với bạn bè. 
28/. Bạn có thể trẻ mà không có tiền nhưng bạn 
không thể già mà thiếu nó đâu. 
 
29/. Nếu bạn muốn biết giá trị của tiền, hãy thử 
đi vay một ít xem. 
 

30/. Đừng có nằm ườn trên giường nữa, trừ phi 
bạn nằm đó mà vẫn làm ra tiền. 
 
31/. Đừng kết hôn vì tiền. Bạn có thể vay với 
giá rẻ hơn nhiều mà. 
 
 32/. Nếu bạn phải hỏi giá, bạn không có khả 
năng thanh toán đâu. 
33/. Hồi trẻ tôi nghĩ rằng tiền là điều quan trọng 
nhất trong cuộc sống. Bây giờ, khi đã già, tôi 
hiểu rằng đúng là như vậy. 
 

 
 
 
Những câu nói hài hước trên không chỉ mang 
lại cho bạn những tràng cười thả ga mà nó còn 
mang lại đến cho ta nhiều ý nghĩa khác nhau 
của đồng tiền. Rõ ràng là tiền không mua được 
hạnh phúc nhưng nó lại làm cho sự nghèo khổ 
dễ chịu hơn. Tiền còn mang đến cho con người 
một cuộc sống đủ đầy, sung túc, ấm no. Nhưng 
cũng vì đồng tiền mà có thể biến một người từ 
sung túc thành trắng tay chẳng còn gì hết. Tiền 
là quan trọng nhưng tiền không phải là tất cả 
bạn hãy kiếm tiền bằng chính sức lao động của 
mình, đồng tiền chân chính bao giờ cũng là 
đồng tiền quý giá nhất. 
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