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Nghiệp 

 

Tác giả : Y Không 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

Nghiệp là giáo lý trọng yếu của Phật giáo, theo ý là kết quả của sự tạo tác. 

Tác dụng của thân tâm tạo nên 3 nghiệp : thân, khẩu, ý. Tác dụng trên thân là 

do ngũ giới : sát, đạo, dâm, vọng, tửu. Tác dụng trên khẩu là không vọng ngữ, 

không hai lời, không ác khẩu, không ỷ ngữ. Tác dụng trên ý là : tham, sân, si. 

Trong xã hội, đối với người phạm tội phải căn cứ trên bằng chứng rõ ràng. 

Nhưng đối với Phật giáo thì đề cao ý nghĩ, nếu có ý phạm tội là đã tạo ác 

nghiệp dù chưa hành động. Theo kinh Lăng Nghiêm, nghiệp là do mình tự tạo, 

không phải là do Thiên giáng, cũng không phải là do Địa sinh, cũng không 

phải là do Người, mà là tự mình tự làm, tự chịu. Có nhiều phân loại, ta có thể 

phân biệt : 

 

1/Công  nghiệp  và  biệt  nghiệp. 

Thí dụ : làm người Việt ta chịu ảnh hưởng của sử Việt, làm người Pháp ta 

chịu ảnh hưởng của sử Pháp, nhưng là người Việt hay là người Pháp ta đều là 

con người, khác với loài vật. Biệt nghiệp đối với mỗi người có nghiệp riêng. 

Thí dụ : tôi là nông dân, ông là thương nhân. 

 

 

2/ Ác  nghiệp  và  thiện  nghiệp. 

Ác nghiệp là làm những việc ác như : sát, đạo, dâm, vọng, tửu, tham, sân, 

si. Ác nghiệp còn gọi là hắc nghiệp chiêu cảm những quả ác chín mùi. Nếu 

không làm ác thì đó là thiện nghiệp, còn gọi là bạch nghiệp, sẽ chiêu cảm 

những quả thiện chín múi. 
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3/ Vô  biểu  nghiệp. 

Được phân làm 3 loại : 

a/ Luật nghi : do giữ giới 

b/ Bất luật nghi : do tập tánh làm chướng ngại thiện cảm nẩy sinh. 

c/ Phi luật nghi, phi bất luật nghi : tùy lúc làm ác hay thiện. 

 

4/ Định  nghiệp  và  bất  định  nghiệp. 

Thọ nghiệp thời gian nhanh hay chậm, gọi là định nghiệp, chia làm 3 loại : 

a/ Hiện thế làm, hiện thế chịu quả báo. 

b/ Hiện thế làm, lai thế chịu quả báo. 

c/ Hiện thế làm, đời thứ 2 mới chịu quả báo. 

 

Bất định nghiệp là không biết lúc nào mới chịu quả báo,  

 

Đừng vì thiện nhỏ mà không làm, ác nhỏ mà làm. Vì tích tụ lâu ngày thiện 

nhỏ sẽ thành lớn, ác nhỏ sẽ thành to. Phải tùy duyên mà trừ bỏ nghiệp cũ, chớ 

tạo nên những nghiệp mới. Người nào làm thì người đó chịu trách nhiệm của 

mình, không ai khác làm thêm hay bớt đi tí nghiệp nào của mình cả. Cha làm 

tội, con không gánh, ngược lại con làm tội chẳng liên quan gì đến cha. Kinh 

Tạp Bảo Tạng chép Vua Ba Tư Nặc có một công chúa tên là Bảo Quang, 

tướng mạo trang nghiêm, cả nước ai cũng kính yêu. Vua ban cho một viên 

ngọc quý và nói : 

-Con sinh ra trong gia tộc đế vương, nhờ phúc ấm của ta mà được vinh hoa 

phú quý là nhờ quả báo. 

Công chúa đáp lại : 

-Phụ vương, con tự có nghiệp lực của con, không phải nhờ phúc ấm mà cha 

ban phát. 

Vua nghe rồi nổi giận, quyết định xử phạt công chúa quật cường ấy, phái 

tay chân đi tìm kẻ ăn mày nghèo khổ nhất nước và hạ chiếu gả công chúa cho 

người ấy. 
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Công chúa thần thái tự nhiên theo chồng xuất cung. 

Hỏi kỹ ra, chồng công chúa là con của Trưởng giả Xá Vệ Quốc, nhân cha 

mẹ đều mất, không nơi nương tựa nên trở thành một kẻ ăn mày. 

Nhà cũ tuy đổ nát, nhưng cũng có thể tạm trú, tránh mưa gió. Hai vợ chồng 

săn tay dọn dẹp vườn nhà, nào ngờ tìm được kho tàng nhiều của quý. Do đó 

hai vợ chồng xây lại nhà cũ huy hoàng như xưa, lúc khánh thành có mời vua 

cha đến dự yến. Vua thấy vợ người ăn mày nay đã trở thành bà phú hộ, không 

thể không tin có tự nghiệp lực.  

 

Nghiệp lực không thể nghĩ bàn. Các tội như những hạt sương, mặt trời tuệ 

có thể làm tan. Tội nghiệp vốn không tự tánh, như gió trong không phiêu 

động. Ta hãy quán tâm vô tâm, không khởi vọng tưởng điên đảo. Tâm này có 

thể tạo tác, nhưng cũng có thể diệt trừ. Do đó mới khởi chính kiến, mới rõ 

nghiệp duyên quả báo. 

 


