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Tìm  hiểu  về  Nghiệp 
 
Khi giảng dạy về Nghiệp, ta thường đề cập tới bốn đặc điểm, và đặc 

điểm đầu tiên là nghiệp báo được xác định rõ ràng. 

 

Nghiệp có nghĩa là hành động, là năng lực của con người.  Vì nghiệp 

được xác định rõ ràng, một khi một luồng năng lượng được khởi động, 

nó sẽ tiếp tục cho đến hết hoặc bị gián đoạn nửa chừng. Nghiệp được 

xác định rõ ràng không có nghĩa là một khi đã tạo ra một cái nghiệp thì 

ta không thể nào ngưng nó. Đó là một quan niệm sai lầm về Nghiệp. 

 

Lấy thí dụ về một số tín đồ của Ấn Độ giáo.  Bên Ấn Độ hay Nepal, 

nhiều người này tin rằng nghiệp hoàn toàn bất biến: “Tôi sinh ra là một 

thợ mộc, Trời đã ban cho tôi cuộc sống này, và tôi sẽ là thợ mộc cả cuộc 

đời này.”  “Còn tôi thì nghiệp đã tạo ra tôi là người thợ giày, tôi sẽ chỉ là 

thợ giày suốt đời này.” Họ thành thật tin như thế, nhưng tin mình không 

thể chuyển nghiệp là lầm to. Qua kinh nghiệm bản thân, người Tây 

phương thấy rằng nếu quyết tâm thì họ thay đổi được thân phận của 

mình. 

 

Vì quan niệm sai lầm về nghiệp của những người đó quá sâu sa, nên họ 

không thể nào thay đổi. Thật là điên rồ phải không? Đó là niềm tin 

cuồng tín vào tôn giáo. Vì vô minh, tâm họ đã khép kín và không thể 

phát triền. 

 

Đôi khi tôi cũng thấy nhiều quan niệm sai lầm về nghiệp báo của một số 

người mới học Pháp. Họ đọc sách, suy nghĩ, chấp nhận có nghiệp, 

nhưng lại trở nên quá nhạy cảm về đề tài này. Nếu có phạm một lỗi lầm, 

họ cảm thấy sợ hãi và tội lỗi.  Như vậy cũng là sai. 

 

Năng lực của nghiệp trong thân, khẩu, ý do ý thức mà có. Một số nhà 

khoa học nói rằng có một nguồn năng lực tổng thể từ đó mọi năng lực 

khác thể hiện.  Cứ tạm chấp nhận là như thế, vậy tất cả năng lực của 

thân, lời nói, tâm trí phát xuất từ tâm và ý thức của ta. 
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Nếu ta đem năng lực vào một môi trường và một nguồn nào đó, thì sẽ có 

một loại năng lực khác phát hiện. Năng lực ban đầu đã biến đổi.  Khi ta 

dồn năng lực của ý thức về một hướng, thì gặt được một loại kết quả.  

Khi dồn về hướng khác, lại có kết quả khác.  Thật là đơn giản.  Điều cần 

biết là hành động của mình phát nguồn từ đâu.  Một khi đã biết thì ta ý 

thức được trách nhiệm về hành vi của mình.  Tự mình định đoạt hành 

động và biết trước hâụ quả sẽ xẩy ra.  Tất cả tuỳ thuộc vào chính mình 

nhiều hơn là vào hoàn cảnh, bạn bè, xã hội hoặc bất cứ điều gì khác bên 

ngoài. 

 

Tuy nhiên, nếu ta không biết cách hướng năng lực của thân, lời nói và 

tâm trí của mình, hoặc không hiểu chút nào về sự vận hành của luật nhân 

quả trong cuộc sống hàng ngày thì tất nhiên ta không biết hướng năng 

lực của mình vào những nguồn tích cực. Không hiểu thì không làm 

được. 

 

Hành động tích cực mang lại những phản ứng tích cực; hành động tiêu 

cực gây ra những phản ứng tiêu cực, bồn chồn và hỗn loạn.  Tùy theo 

bản chất của phản ứng, hành động được gọi là tích cực hay tiêu cực. 

 

Nói chung, ý định làm gì (tâm sở hành), nghĩa là thái độ tâm linh của ta, 

xác định tính chất tích cực hay tiêu cực của việc ta làm. Lúc đầu một số 

hành động có vẻ tiêu cực, nhưng rồi chuyển thành tích cực do một năng 

lực đối kháng khởi sinh. Vi diệu pháp giảng về những tích cực tuyệt đối, 

như việc đoạn diệt khổ đau.  Nhưng đối với người thường, hiểu thế nào 

là tích cực và tiêu cực ở mức độ tương đối quan trọng hơn. Đó là những 

điều ta phải đối mặt trong cuộc sống hàng ngày. 

 

Tuy nhiên, ta thường hành động một cách vô thức. Thí dụ khi ta gây tổn 

thương cho những người thân yêu, dù chẳng mấy khi cố ý.  Nếu ý thức 

được rằng mỗi hành động từ thân, khẩu, ý thường xuyên tạo ra những 

phản ứng trong ta cũng như bên ngoài nơi những người chung quanh thì 

ta sẽ nhạy cảm và dịu dàng hơn mỗi khi hành động, nói và nghĩ.  Đôi khi 

ta xử sự thiếu tế nhị như loài dã thú.  Sau này nếu có hành động như vậy 
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thì nên xét xem năng lực của mình phát xuất từ đâu và hiểu rằng mình có 

thể chuyển hướng.  Con người có khả năng, trí tuệ và tiềm năng để 

chuyển năng lực từ tiêu cực sang chiều hướng tích cực. 

 

Ngoài ra, ta phải chấp nhận rằng phạm phải lỗi lầm là chuyện không thể 

tránh. Ta không phải là Đức Phật. Khi mắc lỗi lầm, ta nên vui vẻ thừa 

nhận thay vì hoảng sợ. “Tôi đã làm lỗi. May mà tôi đã nhận ra điều sai 

lầm của mình.” Một khi đã nhận ra lỗi của mình thì nên nghiêm túc xem 

xét do đâu mà có nó, cái gì đã tạo ra nó? Lỗi lầm không phải tự nhiên 

xảy ra mà không có lý do. Nên kiểm soát lại tâm trí của mình lúc phạm 

lỗi. Khi tìm ra nguyên do thì ta có thể thay đổi thái độ của mình. 

 

Đặc biệt hơn cả, ta nên biết rằng những hành động tiêu cực do mình tạo 

ra, do đó cũng tuỳ thuộc nơi ta có muốn làm gì để ngăn chặn những hậu 

quả tiêu cực hay không. Chính ta phải có trách nhiệm hành động chứ 

không thể ngồi chờ hậu quả đau đớn không thể tránh xảy ra.     

 

Vì vậy thay vì chỉ đơn giản chấp nhận những gì đã xẩy đến cho ta và tin 

rằng “Đó là nghiệp của tôi” và không cố gắng làm gì để ngăn chặn và 

thay đổi năng lực của mình theo chiều hướng tốt hơn, phải hiểu rằng ta 

có thể kiểm soát cái gì sẽ xẩy ra cho mình và có ý thức càng nhiều càng 

tốt trong khi hành động. 

 
Trên đây là bài thuyết giảng của Lama Yeshe tại Chenrezig Institute bên 
Úc, ngày  28 tháng sáu, 1976.                                       Dương Gia phỏng dịch. 

 


