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Hạnh phúc hay đau khổ đều bắt nguồn từ những hành động trong quá khứ của 
ta. Vì vậy, ta có thể giải thích nghiệp một cách dễ dàng trong một câu ngắn gọn: 
nếu ta làm việc thiện hảo thì mọi việc sẽ tốt đẹp, nếu ta làm việc xấu thì mọi việc 
sẽ bất hảo. 

 

Nghiệp có nghĩa là hành động. Về phương cách hành động thì hành động có 
thể thuộc về thân, ngữ hay ý. Về mặt hậu quả thì hành động có thể có đạo đức, thất 
đức hoặc trung hòa. Về mặt thời gian, có hai loại hành động – hành động còn trong 
ý định, khi ta nghĩ đến điều sắp làm, và hành động đã xảy ra, tức là biểu hiện của 
tâm lực qua hành động cụ thể hay lời nói. 

 

Thí dụ, tôi đang nói chuyện với một chủ ý và vì vậy tôi đang tạo ra hành động 
thuộc về lời nói, hay gọi là khẩu nghiệp. Với sự khoa tay, tôi cũng đang tạo ra 
những thân nghiệp. Những hành động này tốt hay xấu, phần lớn là do chủ ý của 
tôi. Nếu tôi nói với chủ ý tốt, với sự chân thành, tôn trọng và thương mến mọi 
người, thì hành động của tôi tốt và có đạo đức. Nếu tôi hành động với chủ ý từ sự 
kiêu mạn, oán ghét, chỉ trích và vân vân, thì thân và khẩu nghiệp của tôi thiếu đạo 
đức. 

 

Vì vậy, nghiệp đưọc tạo ra trong mọi lúc. Khi một người nói với chủ ý tốt thì 
người ấy sẽ tạo ra một bầu không khí thân thiện ngay lập tức; đồng thời, hành động 
này tạo ra một ấn tượng trong tâm người đó, mang đến sự sung sướng trong tương 
lai. Với một chủ ý xấu, một bầu không khí bất hòa sẽ xảy ra ngay lập tức và sự đau 
khổ sẽ đến với người nói điều này trong tương lai. 

 

 Đức Phật dạy rằng ta là chủ nhân của chính mình; tất cả mọi việc đều tùy 
thuộc vào chính mình. Điều này có nghĩa rằng hạnh phúc hay đau khổ bắt nguồn từ 
những hành động đạo đức hay thất đức, chúng không đến từ bên ngoài mà đến từ 
nội tâm của ta. Lý thuyết này rất hữu ích trong đời sống hằng ngày, bởi vì khi ta tin 
tưởng vào sự tương quan giữa hành động và kết quả, thì dù có một người cảnh sát 
ở bên ngoài hay không, ta cũng sẽ luôn luôn tự cảnh giác và kiểm điểm chính 
mình. Thí dụ, nếu có một món tiền hay một viên ngọc quý ở đây và không có ai ở 
chung quanh, ta có thể chiếm nó một cách dễ dàng; tuy nhiên, nếu ta tin vào nghiệp 
quả, thì chính ta có trách nhiệm về tương lai của mình, nên ta sẽ không lấy món 
tiền hay viên ngọc quý ấy. 

 

 Trong xã hội tân tiến, dù cho có những hệ thống an ninh tinh vi đầy đủ kỹ 
thuật tân tiến, người ta vẫn thành công trong việc khủng bố. Cho dù một bên có 



nhiều kỹ thuật tinh vi để theo dõi phía bên kia, thì phía bên kia lại càng trở nên tinh 
vi hơn để tạo khó khăn cho đối thủ. Sự chế ngự thật sự duy nhất phải đến từ nội 
tâm – đó là sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm cho chính tương lai của mình và 
lòng vị tha, quan tâm đến sự an vui của tha nhân. 

 

 Về phương diện thực hành thì phương pháp chế ngự sự phạm pháp hữu hiệu 
nhất là sự tự chủ. Với sự thay đổi nội tâm, tội ác có thể được chấm dứt và xã hội sẽ 
có hòa bình. Tự kiểm điểm là điều tối quan trọng, vì vậy, tinh thần trách nhiệm đối 
với bản thân trong Phật pháp rất hữu ích, vì nó bao gồm sự tự vấn và tự chủ, cho 
lợi ích của chính mình và tha nhân. 

 

 Về phương diện hậu quả của nghiệp thì ta có thể giải thích bằng nhiều dạng 
khác nhau. Dạng thứ nhất được gọi là “quả của sự kết trái”. Thí dụ, nếu một người 
tái sinh thành một con thú vì một hành động thất đức, thì sự tái sinh này là hậu quả 
của sự kết trái của nghiệp từ một kiếp sống khác. Một loại hậu quả khác được gọi 
là “kinh nghiệm tương đương với nhân”; thí dụ như ta bị tái sinh vào một cõi giới 
xấu vì đã giết người, sau đó lại tái sinh làm người, nhưng bị giảm thọ – như vậy, 
hậu quả (giảm thọ) tương xứng với nhân đã tạo là giết người. Một dạng hậu quả 
khác nữa được gọi là “hành động tương đương với nhân”; thí dụ như người này sẽ 
có khuynh hướng tạo thêm hành vi bất hảo sau này, chẳng hạn như tiếp tục giết 
người. 

 

 Những thí dụ tương tự cũng có thể được áp dụng cho những hành vi đạo đức. 
Cũng như thế, có những hành động mà kết quả của nó được cộng hưởng - nhiều 
chúng sinh đã tạo nghiệp giống nhau thì sẽ cùng hưởng những hậu quả tương tự, 
thí dụ như họ sẽ hưởng cảnh sống trong cùng một môi trường nào đó. 

 

 Điểm quan trọng là sự trình bày của Phật pháp về nghiệp có thể cống hiến sự 
hữu ích cho xã hội loài người. Tôi hy vọng rằng cho dù chúng ta có tín ngưỡng hay 
không, chúng ta cũng sẽ học hỏi lẫn nhau để thu thập những tư tưởng và phương 
pháp hữu ích, hầu mang lại sự tiến triển tốt đẹp cho nhân loại. 
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