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Cũng vì hoàn toàn do duyên như thế nên cái mà 
xưa nay ta thường gọi là thân xác của ta, hình hài 
của ta xem ra lại chẳng là của ta chút nào. Nếu nó 
thật là của ta thì ta đã kiểm soát được nó. Nhưng 
trên thực tế, ta muốn nó thế này thì nó lại thế khác. 
Nó có con đường riêng của nó từ hình thành, tồn tại 
đến biến hoại, và nó cứ đường nó, nó đi. Ta gần 
như bất lực gây tạo ảnh hưởng lên nó. 

Trái lại Vô Vi Pháp là các pháp không do duyên 
sanh và cũng không do duyên diệt. Chúng có tự thân 
và tồn tại độc lập, vĩnh cửu. Thời gian và không gian 
là những Vô Vi Pháp. 

Trong Hán học thì không gian gọi là vũ, thời 
gian gọi là trụ. Vũ trụ vốn vô thủy, vô chung, nghĩa 
là không gian và thời gian có từ vô thủy và tồn tại 
độc lập đến vô chung. Không ai có thể biết được 
thời gian có từ lúc nào và bao giờ thì chấm dứt. Nó 
không có đầu và cũng không có đuôi. Không gian 
cũng vậy,  nó khởi đầu từ đâu và tận cùng ở chỗ 
nào? Loài người sẽ còn mãi mãi khoanh tay trước 
câu hỏi này.  Ngày nay khoa học,  kỹ thuật đã tiến 
bộ nhiều. Người ta đã chế tạo ra các loại viễn vọng 
kính có thể nhìn được thật xa. Các nhà thiên văn 
học, nhờ các loại viễn vọng kính tân tiến này, đã 
khám phá ra hàng tỷ  thiên hà (galaxy).  Mỗi thiên 
hà có nhiều tỷ ngôi sao, và với khả năng hiện nay, 
các nhà  khoa học  cũng chỉ  mới thấy được các thiên 
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tưởng, đã thành đạt được hay sao? Làm thế nào để 
con người được giải thoát ngay trong địa vị ưu việt 
ấy, chứ giải thoát để sống cuộc sống của súc sinh, 
cây cỏ thì giải thoát ấy đâu còn có ý nghĩa gì.

Phi tư tưởng cũng không biến con người thành 
gỗ, đá vô tri, vô giác như ta lầm tưởng, mà trái lại, 
phi tư tưởng đem lại một tâm thái thanh tịnh, sáng 
suốt từ đó tình yêu thương chân chính, đích thật 
(true love) mới hiển lộ tròn đây, làm cơ sở cho mối 
tương giao tuyệt hảo giữa cá nhân với cá nhân, cũng 
như giữa cá nhân với gia đình, với xã hội.

♦ 
Cước chú: 

(1) Pháp là một từ ngữ trong Phật Giáo. Để giải nghĩa chữ "pháp" 
này người ta dùng tám chữ sau đây:

Nhiệm trì tự tánh 
Quỹ sanh vật giải.

Nghĩa là phàm cái gì giữ được hình dáng, khuôn khổ, mầu sắc của 
nó để cho người ta khi tiếp xúc với nó biết nó là cái gì thì gọi là 
pháp. Người ta cũng dùng chữ pháp này để chỉ đạo lý của Phật 
(Phật pháp).
(2) Duyên: là điều kiện. Tiếng Anh dịch là condition. Hữu Vi pháp 
là "the conditioned" và Vô Vi pháp là "the unconditioned".
(3) Báo San Jose Mercury News ra ngày 31 tháng 7 năm 1997 có 
loan tin một nhà thiên văn học ở Santa Cruz (Bắc tiểu bang 
California, Hoa Kỳ) đã cùng đồng nghiệp của ông chụp được hình 
một thiên hà ở xa, chưa từng thấy bao giờ, cách trái đất chúng ta 
13 tỷ năm ánh sáng. Thiên hà này xa đến mức, với một viễn vọng 
kính cực mạnh, người ta cũng chỉ nhìn thấy nó như một đốm sáng
trong không gian mà thôi.
(4) Time is the psychological enemy of man._______________________________________________ 
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