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NĂNG LƯỢNG
AH Hồ Viết Phán
1. Nguồn năng lượng đầu tiên của sự
sống:

Ngày nay các nhà Khoa học gia đã khám
phá ra một hợp chất mà ít người biết đến, có
tên là Pyrophosphate - là một nguồn năng
lượng hình thành sự sống đầu tiên trên trái
đất. Từ một vi khuẩn nhỏ nhất đến một cơ
thể phức tạp của con người, mọi sự sống
đều do một phân tử vận chuyển năng lượng
gọi tên là ATP (Adenosine Triphosphate) để
được tồn tại. ATP chứa năng lượng hoá học,
trong một dạng có thể sử dụng bởi các chất
hữu cơ. Theo nhà khoa học tên là Trence
Kee của trường Đại Học Leedo tại Anh quốc
- cho rằng một hoá chất giống như ATP là
Pyrophosphate, có khả năng dẫn truyền
năng lượng Phosphate, có 4 nguyên tử
Oxygene liên kết với một nguyên tử
Phosphor ở giữa, có mặt trong tế bào sống.
Khi kết hợp 2 phân tử nước (H2O) sẽ tạo
thành Pyrophosphate là một hoá chất dẫn
truyền năng lượng.
2. Năng lượng sinh học:
Trong cơ thể của mọi sinh vật đều tiềm
ẩn một năng lượng. Đứa bé lúc còn nằm
trong bụng mẹ đã hấp thụ được năng lượng
của người mẹ. Vừa lọt lòng là đã có sẵn
năng lượng để có thể cất lên tiếng khóc đầu
đời, đó là năng lượng ban đầu. Dần dà, cơ
thể được phát triển nhờ vào các chất dinh
dưỡng (thức ăn, nước uống) và bộ máy sinh
hoá trong cơ thể biến chuyển thành năng
lượng được gọi là Năng Lượng Sinh Học.
Năng lượng này được tích lũy hoặc phát ra
nhiều hay ít hoàn toàn tuỳ thuộc vào Hệ
Thần Kinh. Tuy nhiên trong các thức ăn thức
uống có các tác dụng phụ, ăn nhiều muối sẽ
bị cao huyết áp, ăn nhiều chất béo sẽ bị cao
mỡ, ăn ngọt nhiều hay ăn chua nhiều đều
sinh biến chứng cho cơ thể. Nhưng sự sống
của con người nhờ vào hai nguồn năng
lượng: nguồn thứ nhất là Năng Lượng Sinh
Học do các chất dinh dưỡng và nguồn năng

lượng thứ hai là do sự tiếp nhận dưỡng khí
gọi là Năng Lượng Vũ Trụ.
3. Năng lượng vũ trụ:
Khi đề cập đến năng lượng, chúng ta
nghĩ ngay đến nhà Vật Lý Học Albert
Einstein rất nổi tiếng với Thuyết Tương Đối
(Theory of special Relativity) và trở thành
nhà bác học rất nổi tiếng qua nhiều khám
phá mới lạ của thời bấy giờ, nhất là vấn đề
Nguyên tử năng lượng (nuclear energy) và
để lại một công thức: E = mc2.
Trong đó: “E” (energy) là năng lượng,
“m” (molecular mass) là trọng khối phân tử,
“c” (celerite/speed) là vận tốc.
Sự di chuyển của mọi vật thể dù là thể
đặc, thể lỏng, thể khí, đều có thể tạo ra năng
lượng. Những nhà máy thuỷ điện sản xuất
điện năng nhờ vào một khối nước rơi từ một
độ cao, mà công suất điện tỷ lệ thuận với lưu
lượng nước (debit) và chiều cao cột nước
(hauteur de chute). Hiện nay tại nhiều nơi,
người ta đã sử dụng một số quạt gió để thay
thế nhiên liệu cho nhà máy phát điện. Gió chỉ
là do không khí chuyển động.
Như vậy chúng ta có thể suy luận
được hệ thống hô hấp của con người làm
không khí di chuyển bằng cách hít vào và
thở ra cũng có thể cung cấp được năng
lượng cho con người và đó chính là Năng
Lượng Vũ Trụ.
Để kiểm chứng điều này, hiện nay các
nhà Khoa học gia đã khám phá ra trong cơ
thể con người có những lỗ rỗng cực nhỏ,
nhỏ hơn tế bào, chứa đựng các hạt lượng tử
cực nhỏ và họ đăt tên là hạt Quarks, vì có
chứa electron, proton và neutron là 3 thành
phần cấu tạo của nguyên tử. Nhưng họ
không giải thích các hạt Quarks này từ đâu
mà có. Hằng ngày chúng ta đã đưa một
lượng không khí ra vào cơ thể. Không khí
chứa 3 loại khí gồm:
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78% khí Azote
(m=14)
21% khí Oxygene (m=16)
1 % khí Argon
(m= 39,348)
Trọng khối phân tử của không khí = 78% N2
+ 21% O2 + 1% Ar = 29,348g.
Chính khối lượng của không khí này di
chuyển ra vào giúp cho cơ thể tạo ra được
năng lượng (do công thức E= mc2) và năng
lượng tích lũy trong cơ thể đã tạo ra hạt
Quarks. Chúng ta có thể kiểm chứng sự
hiện hữu của các hạt Quarks này từ các
đống tro tàn của các lò hoả táng. Đó là
những viên xá lợi, bởi vì sức nóng của lò
thiêu với nhiệt độ trên 1000 độ C, các hạt
Quarks này kết lại với nhau để tạo thành
những viên đá cứng, lấp lánh màu sắc gọi là
xá lợi và thân xác đã trở về với cát bụi biến
thành đống tro tàn. Chỉ những hạt Quarks
mới chịu được sức nóng này thôi. Trước đây
hơn 2000 năm, sau khi nhập diệt, hoả táng,
Đức Phật Thích Ca cũng đã để lại nhiều viên
xá lợi. Tôi đã được xem hình chụp các viên
xá lợi do một cư sĩ sống tại miền Nam
California thu thập được (collection). Hiện
nay ở Thụy Sĩ có một công ty sản xuất đá
quý cũng lấy từ tro của các lò hoả táng (cũng
là các hạt lượng tử Quarks đó).
4. Tích lũy năng lượng cho cơ thể để
gíup cho sức khoẻ tốt:
Muốn bảo vệ sức khoẻ tốt, ngừa phòng
bệnh hoạn, phải biết cách tích lũy năng
lượng cho cơ thể. Hằng này chúng ta vẫn
tiếp thu được 2 nguồn năng lượng như đã
nói trên. Nhưng nhiều lực vì áp lực của công
việc, lo lắng nhiều, phiền muộn khó tránh
khỏi, làm tiêu hao quá nhiều năng lượng,
ảnh hưởng đến sức khoẻ. Một trường hợp
cụ thể mà trong chúng ta ai cũng đã trải qua.
Qua một đêm ngủ ngon giấc, sáng sớm thức
dậy cảm thấy tinh thần phấn chấn, nhẹ
nhàng và thoải mái bởi vì năng lượng vào
nhiều qua hơi thở, lúc trí óc yên nghỉ (năng
lượng vào nhiều mà ra rất ít). Ngược lại qua
một đêm thức trắng, không ngủ được, suy
nghĩ lung tung, làm hao tổn năng lượng (vào
ít mà ra nhiều). Sáng thức dậy sẽ cảm thấy
mệt mỏi. Như vậy chúng ta có thể biết
được: Cái cốt lõi của việc bảo vệ sức
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khoẻ của con người là phải biết cách tích
lũy năng lượng.
Năng lượng tích lũy để dành cho việc tiêu
hao năng lượng do công việc hằng ngày. Có
người hỏi tôi vì sao một vị thiền sư như thầy
Thích Nhất Hạnh mà bị stroke hơn hai năm
rồi vẫn chưa tỉnh?? Như vậy thiền có hiệu
quả cho sức khoẻ hay không??? Qua những
phần chứng minh trên và những phần trình
bày kế tiếp, tôi có thể mạn phép trả lời: Vì đã
mang nặng cái tâm Bồ Tát, thầy lấy việc đạo
ra giúp việc đời quá nhiều, làm tiêu hao
năng lượng, nhiều hơn mức dự trữ hay tích
lũy. Các vị chân tu thường nghĩ đến việc
hoằng pháp và giúp lo cho bá tánh, không
nghĩ đến bản thân của mình lo tích trữ năng
lượng cho sức khoẻ.
Chúng ta hãy lắng nghe và suy ngẫm lời
nói của vị thiền sư Brahnarsh Pattiji như sau:
“Mọi khổ đau của thể xác đều phát xuất từ
phiền muộn trong tâm trí. Mọi phiền muộn
trong tâm trí đều phát xuất từ sự non nớt của
trí tuệ. Sự non nớt của trí tuệ phát xuất từ sự
thiếu hụt năng lượng tâm linh. Thông qua
thiền, khi chúng ta tiếp nhận dồi dào năng
lượng vũ trụ, trí tuệ sẽ trở nên thuần thục.
Dần dà mọi phiền muộn trong tâm trí dừng
lại, mọi khổ đau thể xác sẽ tan biến, thiền
định là cách tốt nhất để chữa lành mọi
bệnh tật.” Chúng ta thử tìm hiểu xem vì sao
thiền định có thể tích lũy được năng lượng
để giúp cho bảo toàn sức khoẻ.
5. Thiền định chánh niệm:
Thiền định chánh niệm là một trong
những cách thiền của Phật Giáo, dồn tâm trí
vào việc theo dõi hơi thở để tâm không bị
xao lãng bởi những suy nghĩ lung tung, gọi là
tâm viên ý mã. Sự suy nghĩ lung tung đó gọi
là tạp niệm, nó làm tiêu hao năng lượng rất
nhiều. Trong lúc thiền phải để cho đầu óc
trống rỗng, không khí sẽ ào ạt tràn vào cơ
thể, mới có thể tạo nhiều năng lượng và tích
lũy năng lượng.
Vấn đề khó nhất là trong lúc thiền làm
sao để tránh tạp niệm. Muốn vậy chúng ta
phải dựa vào niềm tin tôn giáo. Thiền không
dành riêng cho những ai theo đạo Phật, mà
tất cả mọi người có tôn giáo khác, hoặc
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không có tôn giáo vẫn áp dụng vô tư. Nếu là
người theo đạo Phật, lúc thiền nên tâm niệm
danh hiệu Phật “Nam Mô A Di Đà Phật”. Nếu
người theo Thiên chúa giáo thì tâm niệm lời
Chúa dạy, hoặc thầm nguyện “Vinh danh
Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế giúp
người thiện tâm”. Nếu không có tôn giáo thì
đưa vào việc đếm số cho mỗi lần hít vào và
thở ra 1-2-3-4… Tuy nhiên có niềm tin vẫn
hay hơn.
Mẹ của tôi qua đời vì bệnh ung thư, sau
khi bác sĩ cho biết bịnh trạng ung thư
(Cancer Du Col) mới vào giai đoạn đầu, bà
vẫn sống bình thường, sinh hoạt bình
thường. Nhưng đêm nào trước khi đi ngủ, bà
đều ngồi niệm Phật và lần chuỗi tràng hạt
(108 hạt) khoảng nửa tiếng đến một tiếng
đồng hồ. Nhờ vậy bà kéo dài thêm 18 năm
tuổi thọ. Ngoài ra một số bạn bè của tôi sau
khi bị bác sĩ chê vì bó tay không chữa trị
được ung thư gan, các bạn của tôi đã ăn
chay trường và thiền, đã kéo dài tuổi thọ từ
10 năm đến 15 năm. Và có rất nhiều người
khác cũng đã chữa bệnh ung thư bằng cách
thiền. Tất cả đều là tùy duyên nghiệp.
6. Thiền định như thế nào mới khả thi
(viên mãn)?
Thật sự tôi chưa được tham dự một khóa
tu thiền nào cả, nhưng có đọc qua sách vở
và biết chút ít. Sau đó tôi tự tu tập một mình
trong 5 năm qua (30 phút/mỗi buổi sáng)
nhưng không mấy khả thi. Tuy nhiên hai năm
trước đây do duyên may, tình cờ tôi tìm thấy
được một tài liệu chỉ dẫn kèm theo một sơ
đồ chỉ dạy cách thiền và áp dụng. Tôi thấy
rất khả thi và có tính chất khoa học, mà tôi
xin lý giải sau đây:
a. Chọn không gian và thời gian
thiền: không gian thuận lợi là nơi
thoáng mát. Thời gian thuận lợi là
sau khi tắt nắng, lúc bụi bặm trong
không khí lắng xuống, không khí
trong lành.

b. Đầu lưỡi đưa lên chạm hàm
trên để chận không cho không
khí dẫn vào phổi giúp phổi bớt
làm việc.
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c. Ngồi bán già, kiết già, xếp
bàng, cốt yếu là giữ cho lưng
thẳng đứng. Hệ thần kinh chạy
dọc theo xương sống, dẫn
truyền năng lượng dễ dàng.
d. Bàn tay phải gác lên bàn tay
trái với hai đầu ngón tay cái
chạm vào nhau, để tạo thành
một vòng khép kín (circuit
ferme’) năng lượng không thoát
ra ngoài.
e. Hít vào và thở ra bằng bụng,
khi hít vào phình bụng to ra để
chứa không khí. Lúc thở ra hóp
bụng vào để đẩy hết các tạp
khí thoát ra ngoài. Cái bụng
được sử dụng như cái bơm để
dẫn truyền hơi thở và dẫn
truyền năng lượng. Máu sẽ
được hâm nóng nhờ năng
lượng và lưu thông dễ dàng,
giúp cho tim nhẹ gánh (Như
vậy là tim, phổi đều được nhẹ
gánh).
f. Dẫn truyền năng lượng theo
Đông Y Học, thần đi đâu thì khí
theo đó. Rất đúng (qua trải
nghiệm), lúc hít vào hướng
dòng suy nghĩ lên đỉnh đầu,
đưa năng lượng lên đầu để
giúp các mạch máu não lưu
thông dễ dàng, bởi vì các tế
bào não được các mạch máu
này bao quanh hộp sọ nuôi
dưỡng. Tế bào não vô cùng
quan trọng, các tế bào trong cơ
thể chết đi có thể tái sinh,
nhưng tế bào não mà chết đi là
ngàn thu vĩnh biệt, mà lại ảnh
hưởng đến các tế bào khác
trong cơ thể (bệnh Azheimer
hay Dementie cũng do một số
tế bào này chết). Lúc thở ra,
hướng dòng suy nghĩ đến
huyệt đan điền (phần dưới rốn),
đưa năng lượng về tích luỹ tại
đây để phân phối đi khắp cơ
thể. Dòng năng lượng sẽ được
dẫn truyền luân lưu giữa đỉnh
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đầu và huyệt đan điền và phân
phối khắp các bộ phận của cơ
thể. Khi các tế bào được cung
cấp đầy đủ năng lượng, các hệ
miễn nhiễm kháng thể được
trang bị đầy đủ vũ khí để chống
chọi với các vi khuẩn xâm nhập
và ngoại cảnh trái gió, trở trời.
Hèn gì các thầy thuốc Đông y
ngày xưa cho rằng: chữa bệnh
bằng khí trời là thượng sách,
chữa bệnh bằng thuốc men
là hạ sách. Cơ thể con người
được cấu tạo với hàng tỷ tế
bào, mỗi tế bào được bọc bằng
một chất kết dính có tên là
Pepide chất này do não bộ tiết
ra cũng là chất dẫn truyền cảm
ứng từ não bộ. Vì vậy lúc các
tế bào nào tốt đẹp và khoẻ
mạnh não bộ được yên lành,
thì các tế bào trong co thể cũng
được ăn theo, cơ thể sẽ được
khoẻ mạnh và ngược lại. Đúng
là thân tâm an lạc, bệnh tật tiêu
trừ.

adenosine diphosphate (ADP).
------------------------------, HIGGS FIELD và HIGGS
BOSON.
1-QUARK LÀ GÌ?
ɔ

Quark
ngày nay.

1968
Stanford Linear Accelerator
Center
là Murray Gell-Mann và George Zweig
1964.

proton và neutron
.

7. Kết luận:
Ngoài việc tập thể dục để giúp cho bộ
máy sinh hoá trong cơ thể hoạt động tốt,
giúp cung cấp Năng Lượng Sinh Học. Thiền
định theo dõi và dẫn tryền hơi thở sẽ giúp
cung cấp Năng Lượng Vũ Trụ cho cơ thể.
Tích luỹ dự trữ năng lượng để giúp cơ thể
khoẻ mạnh.

 Ghi chú
In chemistry, a pyrophosphate is a phosphorus
oxyanion. Compounds such as salts and esters are
also called pyrophosphates. The group is also called
diphosphate or dipolyphosphate, although this should
not be confused with phosphates.
When pyrophosphate is cleaved by the add of
water, a great deal of free energy is released. ATP is
an abbreviation for adenosine triphosphate, a complex
molecule that contains the nucleoside adenosine and
a tail consisting of three phosphates.
Energy is usually liberated from the ATP molecule
to do work in the cell by a reaction that removes one
of the phosphate-oxygen groups, leaving

1995
FERMILAB
Top
Quark
quarks

, chúng ta có
“ x f av r ”.
six flavours”
sau: up, down, strange, charm, top, bottom.
Quark up và down
proton có hai up
down (Xem hình
neutron có hai down
up.
(each has three quarks).
là particle decay
D
up và quark down

up và down.
.
strange,

charm, top, bottom
Particle
Accelerators

.

Electron luôn
Quark

(negative charge)
.
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Cầu mong cho bà con xa gần, b n bè thân
thiết luôn giữ cho thân tâm an l c.

Quark
.
Electron

Quark
Quarks khác trong

20-5 -2015
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AH Hồ Viết Phán
BPT cám ơn AH Hồ Viết Phán bài viết
phân tích tỷ mỉ và rất có lợi cho các
AH/TH CC về tập thiền. Xin AH viết
thêm nhiều bài nữa.
2-HIGGS FIELD VÀ HIGGS BOSON LÀ GÌ ?

Ô Cửa Nhìn Đời
Kín bưng giữa bốn bức tường,
Cũng may còn một ô vuông nhìn đời:
Nhìn mùa thu lá thu rơi,
Nhìn chiều mưa đổ tơi bời bên song,
Lặng nhìn những buổi trời trong
Nghe con chim hót mà lòng không vui,
Có khi nhìn thấy mặt người,
Lạnh căm đôi mắt thay lời chào nhau…
Dõi nhìn chiếc én về đâu,
Giữa trời thăm thẳm một màu chiều buông,
Hoàng hôn nhìn sợi khói vương
Trên hàng cây đứng cuối đường xa xăm;
Đêm nao thoáng thấy trăng rằm,
Qua nhanh như sợ ai cầm lấy tay…
Cả đời nhìn mãi mây bay,
Sao hôm nay bỗng lòng ngây ngất sầu,
Nhắm đôi mắt nhìn thật sâu:
Một trời tang tóc, ấy màu quê hương…
Bờ môi mặn giọt đoạn trường,
Vẫn xanh mơ ước con đường nở hoa…
Có vì sao ở thật xa,
Dịu dàng màu mắt như là cố nhân,

Nhìn nhau tha thiết ân cần,
Cùng tương tư một mùa xuân thiên đường…
Đêm về nhìn ánh đèn vàng,
Dọc tường vôi xám sáng hàng kẽm gai,
Vách bên có tiếng thở dài,
Biết anh đã lỡ mộng đời tự do;
Mấy phòng liên tiếp cùng ho:
Là lời nhắn nhủ dặn dò gì nhau;
Nghe lòng ấm giữa đêm sâu,
Biết đời còn những nhịp cầu tri âm;
Trong tăm tối, nỗi vui thầm
Tỏa hương như giữa một đầm hoa sen…
Sắc trời bàng bạc sương in
Tiếng con vạc lẻ vừa chìm đâu đây…
Cửa đời nhỏ tựa bàn tay,
Vẫn nhìn thấy ánh sao Mai rạng ngời…
Lê Phương Nguyên
T.20, Mùa thu 1983
(Bài thơ này LPN viết khi ngồi tù chung thân)

