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lieü 17 

NGHIÊP BAo 

"Da mang lây nghi?p vào thân" 
"Cûng dù:ngtrâch lanTroi gàl1 T1:oi xa" 

NGUYÊN DU 

N ôi dén Ph�t Giao thl không thé không nôi tôi 
Nghi�p Bao và Luân lfôi, nhiing nét d�c thù cùa 
tôn giao này. Dành ding Nghi�p Bao và Luân lfôi 
cô liên h� ch�t chê vôi nhau nhung trong bài này 
chi nôi ve Nghi�p Bao. 

Nôi dén Nghi�p tûc nôi dén Nhân Qua, nên 
Nhân côn duçc g9i là N ghi�p Nhân và Qua là 
Nghi�p Qua. Nghi�p Qua côn duçc g9i là Qua Bao 
hay Nghi�p Bao. Bao tûc là tra l�i. Nhüng dieu 
mlnh dâ làm qua suy ngm, nôi nang, hành dçmg 
trong qua khû và trong hi�n t�i, tùy theo thi�n ac 
mà lan lan chang sam thl muçm, chang (} kiép này 
ding (} nhiing kiép sau, deu duçc tra l�i tuO'ng 
xûng. 
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truàng hgp nguài chu nô nôi trên, van tv y gieo 
trong Nhân xau bùa bai, dén khi duyên tm phâi th9 
lanh Qua xau mm sq hai, kêu than, dûng là "BQ 

TM sq Nhân, chung sinh sq Qua". Câc vi Bo Tât 
sq goc, chûng sinh chi sq ng9n. Th�t v�y, VI tham, 
sân, si, chûng sinh dam mê, mù quâng gieo trong 
không biét bao nhiêu Nhân xau, bât ké nhfrng lài 
can giân, can ngan, d�y dÔ. Den khi Qua xâu xô 
den, d6 vào mÔ'i kinh hoàng, hoang sq, thong thiét 
van l�y chu Ph�t muài phuang, cau xin giam 
khinh, tha thu. Dù cô may man g�p duqc vi Ph�t 
bang xuang, bang thit nhu truàng hgp nguài nô l� 
kia thi Ngài cüng châng thé cUu giûp duqc. 

Duc Ph�t di nhiên không mang h9a den cho ai, 
nhung Ngài cüng không ban phuÔ'c cho ai. PhuÔ'c 
hoa là do ta. Chinh ta mm là tâc nhân tao nên . . 

phuÔ'c h9a. Duc Ph�t chi phât hi�n con duàng h�nh 
phûc, roi trong mé;>t tlnh thuang chân chinh, dich 
th�t, Ngài chi cho chûng sinh biet con duàng ây mà 
di. Biét roi, di hay không, di nhanh hay di ch�m thl 
tùy mÔi nguài. Di thi chac chan an vui, h�nh phûc. 
Con không di mà g�p phièn nao, kh6 dau, sq hai cô 
cau xin Ngài cUu giûp, thi Ngài ding không thé xôt 
thuang nguài này 11 mà giam khinh cho, và ke kia 

nhièu mà xôa s6 dùm. 
Da cô Nhân thi chac chan së cô Qua, và thài 

gian tù Nhân den Qua dài ngan không chùng. 
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người Nhân xấu, Nhân ác nhiều. Tốt, xấu, lành, ác 
trộn lẫn vào nhau thành một tập hợp vô cùng phức 
tạp. Lại thêm, trong quá trình từ Nhân đến Quả thì 
chính Nhân và Quả cũng biến thành duyên vừa 
thuận, vừa nghịch để tạo điều kiện thích hợp gia 
tốc hay trì hoãn quá trình. Cái phức tạp này phàm 
trí ta không thể nghĩ bàn.  
 
     Tuy phức tạp là thế nhưng có một bộ máy lưu 
trữ, lựa chọn, sàng lọc, cân đo, bù trừ, theo dõi đâu 
vào đấy, không sai, không lẫn, tuyệt đối vô tư, 
tuyệt đối công bình để định nên phước, họa của 
một người. Bộ máy ấy có nhiều tên gọi như 
Thượng Đế, Đấng Tối Cao, Đấng Toàn Năng v.v... 
Trong Phật Giáo thì thường được gọi là Chân Tâm 
hay Tánh. Việc làm này của Chân Tâm hay Tánh 
thì đúng là ngoài sức tưởng tượng của thế nhân. 
Đúng vậy, đây là một việc làm vô cùng phức tạp, 
vô cùng huyền diệu, phức tạp và huyền diệu đến 
chỗ chẳng biết gọi là gì, nên gọi là Định Mệnh. 
 
     Trong cõi Ta Bà này, nơi nào cũng có cảnh ấm 
no, sung túc, cao sang, hạnh phúc xen lẫn với cảnh 
đói rét, thiếu thốn, hạ tiện, khổ đau. Cảnh trên 
dành cho những người đã giác ngộ lý Nhân Quả và 
ra sức gieo trồng nhiều Nhân tốt, còn cảnh dưới 
dành cho những người vì quá tham, sân, si đã gieo 
cấy nhiều Nhân xấu. Dĩ nhiên hai cảnh ấy biến hóa 
khôn lường và có vô số mức độ khác nhau, vì số 
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Phật cũng dạy: "Chính vì cái Nghiệp riêng của
mỗi người mỗi khác, nên mới có cảnh dị đồng 
giữa chúng sinh".

3/. Nhân không tự hoại 
Nhân một khi đã gieo thì cứ nằm đó. Nhân 

không tự hoại. Nếu không bị hoại thì Nhân cứ mãi 
mãi nằm đó để chờ duyên. Khi nào hội đủ thuận 
duyên thì Nhân liền trổ Quả. Trong kinh nói: "Dã 
sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân 
duyên hội ngộ thời, quả báo hoàn tự thọ". Nghĩa 
là người đã tạo ra một nghiệp nhân gì, dầu trải qua 
trăm ngàn kiếp cũng không mất. Khi Nhân gặp đủ 
duyên thì Quả Báo này phải thọ lãnh. 

 
Người nô lệ gieo Nhân xấu kiếp nào nay 

Duyên đến phải hái Quả xấu. Ngưòi chủ nô đang 
gieo Nhân xấu, đến một thời điểm nào đó sau này 
khi hội đủ thuận duyên cũng sẽ phải hái Quả xấu, 
nếu như đương sự sau đó không sám hối hay 
không gieo trồng nhiều Nhân tốt để vô hiệu hóa 
hay triệt tiêu Nhân xấu này. 
 
Tất cả Nhân mà một người đã gieo trồng đều được 
lưu giữ. Lưu giữ ở chỗ nào thì không ai biết, 
nhưng y như có một cái kho tồn trữ vô hình tuyệt 
đối an toàn dung chứa tất cả số Nhân của một 
người. Cái kho ấy Phật Giáo gọi là A-Lại-Da- 
Thức hay Đệ Bát Thức. A-Lai-Da-Thức theo sát 
người chủ nó từ kiếp này sang kiếp khác như 
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Nghi�p Bao thi không. Lé;lÏ nua, nC! thégian thi vay 
ît tra nhièu vi phai tra lai, nhung nC! Nghi�p Bao thi 
con tùy vào ca nhân con nC!. Không nhat thiét là 
vay tra phâi tuong xilng. Néu con nC! biét hôi câi, 
dôc long làm dièu thi�n, luôn lay tâm Tù, tâm Bi 
dôi xù vm chung sinh, nghia là da gieo vô sô Nhân 

tôt thi c6 thé nC! muèri chi phai tra nam, sau, ho�c ît 

hon nua, ho�c duC!c x6a luôn. Thành ra 2 con nC! 
cùng c6 mé?t m6n nC! tuong tv, nhung tra ît, tra 
nhièu thi con tùy m6i nguèri. Duc Ph�t d�y mQt 

muong muôi mà cho vào mQt chén nuâc thl 

m:)n, nhung dem do xuôngsông Hàng (Ganges) 

thl nuâc sông dâu co chut m:)n nào là v�y. 

Trong Ph�t h9c c6 chuy�n Dè Bà D(;tt Da lan da 
tù trên nui cao xuông, toan giét Dûc Ph�t, nhung 
tang da chi làmtrày chân Ngài mà thôi. Trong mé?t 
tièn kiép Dûc Ph�t c6 15 tay danh chét mé?t nguèri . 
em khac my trong mé?t V\l tranh chap tài san, nên 
kiép này Ngài phai chiu Nghi�p Bao. Nhung vi d(;to 
dûc cùa: Ngài cao ca vô song, nên Ngài vay nhièu 
mà chi phâi tra chut dinh. Câi Nhân Ngài gieo là 
giét chét mé?t m(;tng nguèri, mà cai Qua Ngài th9 chi 
là mé?t sv trày da qua quéo mà thôi. 

Chu Ph�t, chu Bo Tat ding không tranh khoi 
Nghi�p Bao. Dù chi con chut dinh, cac Ngài ding 
phâi tra cho xong roi khi viên tich mm nh�p vô Du 
Niét Bàn và vinh vŒn thoat khoi vong sinh tù luân 
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Cước Chú   



324   Giải  Thoát Tức Thì324   Giải  Thoát Tức Thì




