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CỘNG NGHIỆP  &  BIỆT NGHIỆP

Chúng ta không được chọn hoàn cảnh khi sinh ra.
Nhưng được quyền tạo dựng Nhân cách sống.

TÌNH YÊU HÔN NHÂN 3 GỐC
Gieo mầm từng Thế hệ trẻ cùng sống Yêu thương và đầy Tử tế

Giảng viên: Thầy Trần Việt Quân & Đội ngũ phụng sự
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NGHIỆP (Hành vi, lời nói, suy nghĩ)

• Là hành vi của Thân – Khẩu – Ý  
(Hành động – Lời nói – Suy nghĩ)

• Ý nghiệp là quan trọng nhất, 
chi phối  Khẩu + Thân ➞ phải rèn suy nghĩ tốt

• Nghiệp lành, tốt (3 gốc) ➞ tạo Phước
• Nghiệp dữ, ác (3 độc) ➞ tạo Tội, tổn Phước

THẾ GIỚI BÊN TRONG
phản ánh 

THẾ GIỚI BÊN NGOÀI
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Nhân quả chính là NGHIỆP (đồng nghĩa)

Nghiệp là hành vi của: Thân, Miệng, Ý (suy nghĩ ➞ quan trọng)
Nghiệp lành = phước ➞ Phước nghiệp, may mắn, nhà có phúc
Nghiệp ác = tội ➞ Tội nghiệp, đen đủi, xui xẻo
Nghiệp nhân (gieo hành vi) và nhận Quả (nghiệp quả)

Gieo suy nghĩ, gặt hành động;
Gieo hành động, gặt thói quen;
Gieo thói quen, gặt tính cách;
Gieo tính cách, gặt số phận.

Biệt nghiệp ➞ của riêng mỗi chúng sinh
Cộng nghiệp ➞ liên đới trong cùng hoàn cảnh
Nghiệp báo, quả báo (Báo: đáp lại ➞ ý nói về Quả đáp lại)

Làm thế nào 
để điều chỉnh 

SUY NGHĨ?

Vận mệnh
Vận: Thời vận, thiên thời
Mệnh: số phận, nhân, chính mình
Số cố định hay thay đổi được?
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Nhân quả trong tình yêu hôn nhân

NHÂN
Bên trong

DUYÊN
Bên ngoài

QUẢ

Gieo NHÂN gì
trong hiện tại?

Sáng suốt tìm đúng bạn đời (trí tuệ)
Cùng hướng đến phước thiện (đạo đức)

Cùng vượt qua gian khó từ Bạn tình 
→ bạn đời → bạn đạo (nghị lực)

Bản thân/ ý muốn
nội lực bên trong

Người ấy/ môi trường sống/ tài 
chính/ hoàn cảnh/ Gia đình 2 họ…

Quyết định đến 
với nhau không?

Bên trong mạnh (NHÂN) sẽ chọn đúng DUYÊN 
Bên trong yếu (NHÂN) sẽ chọn sai hoặc lệ thuộc DUYÊN

Mình 8đ → Hút người 8đ
Khi Yêu mà cảm xúc mạnh 
(3 độc, bạn tình, bản năng) 

sẽ hút nhầm người
Nữ típ I (cảm xúc) dễ 

chọn nhầm chồng
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CỘNG NGHIỆP & BIỆT NGHIỆP

❖ Biệt nghiệp: sự riêng biệt, sự khác biệt của tố chất
từng người. 
Tố chất tiềm ẩn để kích hoạt lên là khó
Mỗi cá nhân là 1 thiên tài tiềm ẩn…
Cha mẹ sinh con, trời sinh tính.
(Cha mẹ sinh THÂN THỂ, trời sinh TÍNH, TỐ CHẤT)

❖ Cộng nghiệp: sự cộng chung, sự liên kết giữa người 
với nhau
➞ Môi trường chung: Chúng ta đã có nhiều việc 
làm chung, gia đình chung, tổ quốc chung…

❖ Hiện tượng 2 vợ chồng giống nhau như 2 anh em 
(Duyên nhiều kiếp)

Hiện tượng 2 bé sinh đôi, càng lớn tính cách càng khác nhau
Hiếu toàn + Hiếu tích ➞ ý nghiệp (sự lựa chọn đúng đắn) là rất quan trọng
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Thời còn bé
CỘNG NGHIỆP 

nhiều hơn
Phụ thuộc gia đình

Thời tự lập
BIỆT NGHIỆP 

nhiều hơn
Phụ thuộc Thầy Sách Bạn 

Nghiệp lực quá khứ: Gen, Bẩm sinh
Bộc lộ, nổi trội từ bé là khá hiếm

Nhúng mình vào môi trường sống
Gia đình, bạn bè, lời dạy

➞ Copy, bắt chước RẤT MẠNH

Tự chọn môi trường sống và 
học hỏi từ môi trường đó

Dễ bị mưu sinh cuốn đi

➞ Ý nghiệp bản thân (sự chọn lựa)
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Nghiệp quá khứ

(Biệt nghiệp)

Cái tôi được sinh ra
Cá tính, bản năng, năng khiếu, 

hạt giống ngủ ngầm, tố chất tiềm ẩn
(Tiềm thức, vô thức)

Đã tích lũy trong 

rất nhiều đời sống

Nghiệp hiện tại
=

Biệt nghiệp
tương tác với 

MÔI TRƯỜNG CHUNG
(Cộng nghiệp)

Nghiệp QUẢ

Tương lai+ =

Quan sát đa chiều 
→ Hiểu rõ hạt giống tiềm ẩn
→ Tôn trọng sự khác biệt (biệt nghiệp)

Quan sát đa chiều 
→ Hiểu rõ hạt giống tiềm ẩn
→ XD môi trường phù hợp

Quan sát đa chiều: Hiểu rõ hạt giống tiềm ẩn

→ Tôn trọng sự khác biệt (biệt nghiệp)
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Sự mọc lên
từ nền tảng

Cây nhân cách 
3 gốc rễ
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NHÂN QUẢ TRONG TÌNH YÊU 

2 dòng nghiệp lực, 
nhiều đời gặp nhau

Chọn đúng 
môi trường, vị trí

Suy nghĩ tâm tư 
hướng về điều gì?

Luật hấp dẫn

Xúc – Thọ – Ái
Nhất cự ly - nhì tốc độ
Thiện nguyện, Thư viện
Cùng đi nhậu, Vũ trường
Cùng nơi làm việc
Cùng trường, Cùng nhà trọ,…

- Kiếp nào ta cũng tìm thấy nhau

- Truyện tình qua nhiều kiếp luân hồi 

- Gặp thấy thân thiết, tin cậy kỳ lạ

- Hình tướng, ánh mắt, thói quen… 
giống nhau (tướng phu thê)

BÁO ÂN (duyên)/ BÁO OÁN (nợ)

Tại sao nhiều người sống 
như nô lệ mà vẫn không bỏ được

(Mà có điều kiện để bỏ đi)

Thiên

Nhân

Hiểu rõ

Duyên (hoàn cảnh) 

Bản thân

Quả

Địa
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BÀI TẬP
Xây dựng cộng nghiệp + Tôn trọng biệt nghiệp

(Hiểu rõ để chấp nhận và tương tác)

BT1:

a. Thế giới bên trong phản ánh thế 
giới bên ngoài qua yếu tố gì trong 
Thân – Khẩu – Ý? (Thế giới bên 
trong là gì? Thân – khẩu – ý/ Thế 
giới bên ngoài là gì? Hành vi – thái 
độ – biểu hiện)

b. Dân gian quan niệm “khẩu xà, tâm 
phật”. Nếu người yêu/bạn đời của 
bạn thuộc tuýp tính cách này, thì 
bạn nhận thấy và hành xử thế nào 
để hướng đến Thân-Khẩu-Ý đúng?

BT kim cương 
(tích lũy tim đầy bình cho Toa của bạn)

a. Quan sát, phân tích biệt nghiệp
& cộng nghiệp từ câu chuyện
của bản thân/ bạn bè/ đồng
nghiệp/ gia đình/ hiện tại.

b. Từ câu chuyện đó bạn đúc kết
được điều gì trong quá trình
chuyển hóa của chính bạn (lựa
chọn Nhân thế nào để có Quả
hạnh phúc cho tình yêu hiện tại
của chính mình)


