
MƯỜI NGHIỆP BẤT THIỆN VÀ NGHIỆP QUẢ 
 
Nghiệp quả: Quả chín (trên năm uẩn), * Quả tương đương với nhân, #Nghiệp quả qua 
hoàn cảnh 
 
 

NHỮNG NGHIỆP CỦA THÂN 
 
1. Giết hại: * Kiếp sống của bạn ngắn ngủi. 
                        * Bạn dễ bị bệnh và có ít sinh lực. 
#Thực phẩm, nước, dược phẩm và mùa màng khan hiếm, lúc nào cũng kém phẩm 
chất, ít dinh dưỡng và hiệu năng; khó tiêu hóa và gây bệnh tật; số đông những người 
chung quanh bạn chết trước tuổi thọ bình thường. 
 
2. Trộm cắp:  * Bạn không đủ sống, hay phải vất vả kiếm sống. 

* Những gì bạn có chỉ là tài sản chung với những người khác. 
#Mùa màng ít và thưa thớt, không đủ để cứu đói, bị hư hại hay không mọc lên; hạn 
hán kéo dài quá lâu; mưa quá nhiều: cây trồng héo khô hoặc chết. 
 
3. Tà dâm:      * Những người làm việc với bạn hay đổi ý (không đáng tin cậy). 

* Bạn phải cạnh tranh nhiều với người khác về người bạn đời. 
#Bạn sống gần nơi có phân và nước tiểu, bùn, đất, dơ bẩn, mọi thứ đều tanh hôi, mọi 
nơi đều khó ở và không vừa ý. 
 

NHỮNG NGHIỆP CỦA NGỮ 
 
4. Nói dối:      * Không ai tin lời bạn, ngay cả khi bạn nói sự thật. 

 * Người khác lúc nào cũng lừa gạt bạn. 
#Những việc bạn hợp tác với những người khác không phát đạt và mọi người không 
làm việc hòa hợp với nhau; mọi người đang lừa đảo nhau và sợ hãi, có nhiều điều để 
lo lắng. 
 
5. Nói lời chia rẽ:   * Bạn dễ mất bạn. 
                                 * Những người chung quanh bạn lúc nào cũng gây với nhau. 

* Những người chung quanh bạn có tính tình bất lương.  
#Vùng đất bạn sống bị nứt nẻ, không bằng phẳng, đầy ghềnh đá và thung lũng, chỗ 
cao chỗ thấp, vì vậy đi lại khó khăn và bạn luôn sợ hãi và có nhiều điều lo lắng. 
 
6. Nói nặng lời:      * Bạn nghe những điều khó chịu; bạn nghe mọi việc như những 
                                   tiếng động không tốt. 

* Khi người ta nói chuyện với bạn, lúc nào họ cũng có vẻ như    
   sắp gây chuyện với bạn. 

# Vùng đất bạn sống có nhiều trở ngại như thân cây ngã trên đường, gai, đá, miểng 
chai; đường gập ghềnh, tiêu điều, không có dòng nước, hồ hay suối nước, đất khô cằn 
và bị ô nhiễm, cháy nóng, vô dụng, đe dọa; một nơi đầy sự sợ hãi. 
 
7. Nói chuyện phù phiếm:    * Không ai nghe bạn nói. 

* Không ai tôn trọng điều bạn nói, không ai nghĩ lời bạn 
   nói có giá trị. 



#Cây trái không mọc, không đúng mùa, có vẻ chín nhưng vẫn còn sống, có gốc rễ 
yếu; không có những nơi giải trí như công viên, rừng thưa, hồ nước mát, nhiều thứ 
chung quanh làm bạn sợ hãi. 
 

NHỮNG NGHIỆP CỦA Ý 
 

8. Ham muốn/tham lam:   * Sự ham muốn chế ngự nhân cách của bạn. 
* Bạn không bao giờ thỏa mãn với những gì mình có.  

#Những gì tốt đẹp bạn có sẽ bắt đầu xấu đi, giảm thiểu khi những mùa, tháng, ngày 
trôi qua. 
 
9. Ác tâm:    * Sự giận dữ chế ngự nhân cách của bạn. 
           * Bạn luôn luôn thiếu sự giúp đỡ, hay không có sự trợ giúp khi cần thiết. 

* Bạn luôn luôn làm hại người khác, hay bị kẻ khác hại. 
#Bạn sống trong một thế giới hỗn loạn, bệnh tật lan rộng, tội ác ở khắp mọi nơi, bệnh 
dịch, xung đột, sợ hãi vì quân đội trong hay ngoài nước, thú dữ, bị vây quanh bởi 
những vong hồn ám hại, trộm hay cướp…v.v. 
 
10. Tà kiến:  * Sự ngu muội chế ngự cá tính của bạn.  

* Bạn trở thành người có ác kiến (như lấy mắt trả mắt). 
           * Bạn trở thành người gian trá. 
#Bạn sống trong một thế giới mà nguồn phúc lợi cao nhất đang dần dần biến mất trên 
trái đất; nơi mà người ta nghĩ rằng những điều ô uế và đau khổ là những điều tốt đẹp 
và hạnh phúc ; nơi không có lối thoát, không ai giúp đỡ, không có sự bảo vệ cho 
mình. 

 

 
 

Ghi chú: Xin hồi hướng công đức đến sự toàn giác của tất cả chúng sinh. Mọi sai sót là lỗi của người dịch. Quan Âm Thiền Phật 
Học Viện, Lozang Ngodrub, Lozang Pema dịch và hiệu đính tại Brisbane, Queensland, tài liệu phân phát nhân dịp Ani Tencho 
hướng dẫn bàn luận và thiền luận về đề tài trên tại Chùa Linh Sơn, 89 Rowe Terrace, Darra Queensland, vào ngày 12 tháng 5 
năm 2007. 
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