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*** 

 

Càn khôn tận thị mao đầu thượng, 

Nhật nguyệt bao hàm giới tử trung. 

Dịch nghĩa 

Càn khôn rốt lại đầu lông xíu, 

Nhật nguyệt chỉ trong hạt cải mòng. 

- Thiền Sư Khánh Hỷ (1066 Mất Năm 1142)  - 

 

* 

Anton đã nói với tôi rằng một người bạn nổi tiếng của ông một lần nọ đã lưu ý 

rằng hầu hết những nhà vật lý lượng tử liên hệ đến lãnh vực này thì ở trong phong 

thái tâm thần phân liệt. Khi họ ở trong phòng thí nghiệm và chơi đùa với mọi thứ, 

thì họ là những người thực tế. Họ nói về những quang tử (photon) và điện tử đi đây 

và đi đó. Tuy nhiên, lúc chuyển sang việc thảo luận triết lý, và hỏi họ về nền tảng 

của cơ học lượng tử, thì hầu hết sẽ nói rằng không có gì thật sự tồn tại mà không 

có cơ cấu nhận – định nó.  

 



* 

 

Cho đến khi một chứng cứ đáng tin cậy hơn có thể được tìm ra cho những khía 

cạnh đa dạng của thuyết big bang, và những tuệ giác then chốt của vật lý lượng tử 

và thuyết tương đối hoàn toàn nhất trí, thì nhiều câu hỏi vũ trụ phát sinh ở đây sẽ 

vẫn tồn tại trong thế giới siêu hình, chứ không phải khoa học thực nghiệm. 

 

* 

 

Khoa học có thể không bao giờ nói với chúng ta toàn bộ câu chuyện về sự tồn tại 

của con người hay ngay cả, vì vấn đề đó, để trả lời câu hỏi về nguồn gốc của sự 

sống. Điều này không phải để phủ nhận những gì khoa học làm, và sẽ tiếp tục, 

nhưng có nhiều điều để nói về nguồn gốc đa dạng vô vàn của các hình thức sống. 

Tuy nhiên, tôi thật tin rằng, như một xã hội, chúng ta phải chấp nhận một mức độ 

khiêm tốn đối với những giới hạn của tri thức khoa học và thế giới mà chúng ta 

đang sống. 

 

*** 
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