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TÓM LƯỢC

Cơ quan Y tế Thế giới (WHO) định nghĩa sức khỏe là “một tình trạng của 
toàn thể thể chất, tinh thần và phúc lợi xã hội, và không chỉ đơn thuần là 
không có bệnh”... “sức khỏe tâm thần đề cập đến một loạt các hoạt động... 
liên quan đến một phần của hạnh phúc tinh thần... việc thúc đẩy hạnh phúc, 
công tác phòng chống rối loạn tâm thần, và điều trị phục hồi chức năng của 
người dân bị ảnh hưởng bởi rối loạn tâm thần. “Đánh giá về Nghiệp nhằm 
mục đích tạo sinh hoạt lành mạnh cho tất cả. Phân loại và danh sách như 
trong Bảng phân loại bệnh quốc tế  (WHO) có ích và phục vụ cho các mục 
tiêu của HEALTH2020. Tuy nhiên, nó không phải là một chẩn đoán và 
đánh giá liên tục các nguyên nhân và tình trạng của thân / khẩu / ý, nó cũng 
không cho biết ý nghĩa của đau khổ và cũng không thiết lập một kế hoạch 
điều trị phù hợp. Tất cả các hoạt động này bị ràng buộc bởi văn hoá. Trong 
Tâm lý trị liệu của Phật giáo (2012 UNDV), Nghiệp đóng một vai trò quan 
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trọng trong việc chuyển đổi căng thẳng đối với sức khỏe tâm thần. Đánh 
giá nghiệp là một bản chụp của tình trạng đau khổ của người bệnh thay 
đổi từ việc không toại nguyện đến bệnh lý. Biểu hiện trong duyên khởi của 
uẩn, nghiệp được tái tạo lại như BASIC-I, một khái niệm tâm lý và từ viết 
tắt cho Hành vi-ảnh hưởng-Cảm giác-Hình ảnh-Nhận thức-Tương tác, và 
nó được điều chỉnh để phục vụ khán giả phương Tây. Đóng khung trong ý 
thức chia rẻ (vijnana) các phương thức được chẩn đoán bằng cách phỏng 
vấn và kết quả trong một phân tích cấu trúc của BASIC-I / uẩn trong 
bối cảnh mối quan hệ của người bệnh. Hoàn thành Câu hỏi Bệnh Lý của 
Nghiệp  tạo thành một bối cảnh dựa vào đó mà ý nghĩa của đau khổ trở nên 
rõ ràng ( www.taosinstitute.net / tâm lý-Kwee ).

Định nghĩa là  hành động (hành vi / Tương tác) cố ý (nhận thức / Hình 
ảnh), Nghiệp có thể dẫn đến sukha hoặc khổ đau (ảnh hưởng đến / Cảm 
giác). Tập trung vào khổ đau, phân tích chức năng đề cập đến quá trình 
miêu tả BASIC-I như là một tích hợp chu kỳ luẩn quẩn của những nhân 
duyên. Duyên bên ngoài không làm cho chúng ta cảm thấy buồn, xấu, 
điên hay vui mừng, mà sự lựa chọn có chủ ý và hành động đạo đức có thể 
làm. Kỹ năng chuyên nghiệp cho phép xác định các biến nghiệp và cho 
biết quả là nhân và nhân là quả. Từ quan điểm Phật giáo, rối loạn là trung 
tâm của các chất độc tham, sân và si (về cách vận hành của tâm và sự 
trống rỗng của bản ngã). Tham bao gồm nỗi buồn / đau buồn (của bị mất) 
và lo lắng / sợ hãi (mất); hận thù bao gồm sự tức giận / hung hãn (đổ lỗi 
cho người khác) và trầm cảm (đổ lỗi cho bản thân). Định rõ duyên khởi 
của trầm cảm, lo lắng, giận dữ, nỗi buồn, niềm vui, tình yêu và sự im lặng 
/ niết bàn là trái tim của việc đánh giá nghiệp. Các phân tích về cấu trúc 
và chức năng của phương thức và cảm xúc song song với ngọn lửa nến và 
những miếng domino làm ẩn dụ của Nghiệp.

Cá tính, Tôi-tôi-của tôi như BASIC-I, được quan niệm là một khái 
niệm tạm thời đó là một ảo tưởng cuối cùng trống rỗng của bản ngã. Thân 
vô thường / khẩu / ý là các chỉ dẫn trong phương thức chuyển đổi quan 
sát hoạt động ở trong một dòng cảm nhận-cảm giác (vedana), tư duy-xúc 
cảm (samjna) và có ý định-cư xử (samskara). Vấn đề tình cảm là kịch 
bản quan hệ bao gồm các quy trình phương thức thể hiện sự đau khổ do 
nghiệp. Chúng ta là người nhận biết và hiểu sự liên kết với nhau và một 
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phần chồng chéo của BASIC-I khi chúng đồng thời phát sinh, đạt cao 
điểm, giảm dần và chấm dứt trong chu kỳ duyên khởi. Đánh giá Nghiệp 
và tái cơ cấu cảm xúc tạo thành một kế hoạch điều trị hợp lý vì đó là một 
giàn giáo cho chuyển dịch cơ cấu nhận thức. Làm gián đoạn chu kỳ luẩn 
quẩn bằng cách giải các chất độc cho phép sống lành mạnh. Chẩn đoán 
đòi hỏi kiến thức về tâm lý, sự nhạy bén lâm sàng, kỹ năng thành thạo và 
nghệ thuật độc đáo.

NHẬP ĐỀ

So với việc giải quyết các vấn đề tâm lý, các mục tiêu Phát triển Thiên 
niên kỷ của Liên Hợp Quốc (LHQ) nhằm mục đích thực hiện các vấn 
đề cơ bản của nhân loại (xoá đói giảm nghèo, đạt phổ cập tiểu học, thúc 
đẩy bình đẳng giớivà trao quyền cho phụ nữ, giảm tỷ lệ tử vong trẻ em, cải 
thiện sức khỏe bà mẹ, chống HIV / AIDS, sốt rét, và. các bệnh khác) Tiến 
bộ đã được thực hiện ( www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml ): 
«nghèo đói toàn cầu tiếp tục suy giảm, trẻ em hơn bao giờ hết đang đi học 
tiểu học, tử vong trẻ em đã giảm đáng kể, tiếp cận nguồn nước uống an 
toàn có được mở rộng rất nhiều, và mục tiêu đầu tư trong cuộc chiến chống 
bệnh sốt rét, AIDS và TBC đã cứu hàng triệu người. “Tiến bộ có thể được 
mở rộng ở hầu hết các quốc gia vào năm 2015 để đạt các  mục tiêu. Sau đó, 
những nỗ lực để đạt được một thế giới thịnh vượng, công bằng, tự do, nhân 
phẩm và hòa bình sẽ tiếp tục không suy giảm. Các nước thành viên Liên 
Hợp Quốc đã có những bước tiến hướng tới chương trình nghị sự phát triển 
sau năm 2015. Các tổ chức xã hội dân sự cũng đã bắt đầu tham gia vào quá 
trình này, trong khi các đại học và cố vấn khác đặc biệt tích cực  ( www.
un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtml ). Viện Quan hệ Phật giáo (In-
stitute for Relational Buddhism)  thuộc về thể loại này và cho rằng trong 
một thế giới thịnh vượng hay không thịnh vượng, cần để ý đến thế giới bên 
trong. Trong khuôn khổ này, nghiệp của thế giới luôn luôn có thể được cải 
thiện: làm thế nào hạnh phúc có thể thống trị thế giới?

Phần còn lại của bài viết này đề cập đến câu ngạn ngữ: thay đổi thế giới bắt 
đầu với bản thân và nghiệp. Không có từ khác trong Phật giáo nào trung tâm 
hơn, phức tạp hơn và gây tranh cãi hơn Nghiệp (MahakammavibhangaSutta).  
Công việc của nó là một trong những “không thể  nghĩ bàn”, không thể 
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phỏng đoán (AcintitaSutta).  Tầm quan trọng của Nghiệp được minh họa 
bởi Đức Phật tự xem mình như một kammavadin (thầy của nguyên nhân 
nghiệp); các tính ngữ khác có liên quan như  hetuvadin (thầy của động 
cơ nghiệp), kiriyavadin (thầy của nghiệp quả) và vibhajjavadin (thầy của 
phân tích nghiệp) (SubhaSutta). Như một cấu trúc xã hội Nghiệp không 
tồn tại trong chân không văn hóa và chỉ hiểu trong bối cảnh quan hệ. Trong 
khi phần lớn Nghiệp được suy ra như quả báo,1 ý nghĩa Phật giáo gắn liền 
ý định (sankappa) - đồng nghĩa:  ý chí - có liên quan chặt chẽ đến động 
lực (HetuSutta). Nghĩa đen của Nghiệp là hành động, hành vi, hiệu suất 
và có thể là bất cứ điều gì mà ta làm  (thân), nói (khẩu) hoặc suy nghĩ (ý) 
được suy tính trước, có  kế hoạch hoặc dự định. Ý nghiệp xuất hiện như là 
tiền đề của hành động / thực hiện thông qua thân / khẩu / ý. Đến lượt nó, 
nghiệp dẫn đến nghiệp quả được xem như thỏa thích hay hối tiếc. Hối tiếc 
yêu cầu chuyển đổi của thân / khẩu / ý (KiriyaSutta). Hành động, ý định và 
hối tiếc hoạt động trong bối cảnh quan hệ, chúng phát sinh từ mối quan hệ 
và tác động. Quan điểm này cung cấp chín biểu hiện của Nghiệp (Bảng 1).

Nghiệp Thân Khẩu Ý
Nghiệp tiền đề (ý) 4 5 6
Nghiệp hành động (hành vi) 1 2 3
Nghiệp quả (hối tiếc) 7 8 9

Bảng 1: Chín biến thể của Biểu hiện của Nghiệp  

Lý  Duyên khởi (Paticcasamuppada-vibhangaSutta) là đỉnh cao  của 
sự giác ngộ của Đức Phật, đề cập đến quan hệ nhân quả của Nghiệp 
gồm sinh và tái sinh, phát sinh sắp đến, đạt đỉnh điểm, biến mất và chấm 
dứt. Nếu tái sinh ám chỉ đến một tình trạng tham, sân và si (Tam độc), nó 
đề cập đến cảm xúc nhiễm độc định kỳ. Quy định bởi quan hệ nhân quả 
xoay tròn, nhiều nguyên nhân và cơ chế phản hồi có liên quan đến sự hồi 
sinh của Nghiệp độc. Tái sinh sau đó là một chức năng của thông tin phản 
hồi và cho thấy một liên kết thời gian giữa tái sinh từ mối tương quan với 

1. Trong Bà La Môn giáo, mà còn ở một số vùng theo Phật giáo, thuật ngữ Nghiệp 
(Karma) mang một ý nghĩa tôn giáo, nó được cho là một đạo luật, tinh thần của công lý 
báo ứng hoạt động giống như một tài khoản ngân hàng kéo dài trên đời tái sinh trong 
đó thành tích được khen thưởng, việc làm xấu bị  trừng phạt. Trong Kitô giáo thống 
trị Tây Phương, Karma có xu hướng được hiểu là hậu quả của tội lỗi.
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quan hệ nhân quả (Paṭṭhāna; cf. A-tì-đạt-ma ). Thông tin phản hồi là một 
quá trình năng động trong đó thông tin của các hành động nghiệp và quả 
của nó ảnh hưởng đến hành vi nghiệp báo và các tiền thân của nó trong 
tương lai thông qua một chuỗi nhân quả dẫn đến sự tái sinh tiếp theo.

Nó không phải là hành động phô trương bên ngoài của Nghiệp, nhưng 
chất lượng về ý định (sankappa) được xem là rất quan trọng cho kết quả  
của sự hối tiếc hoặc thỏa thích và tâm trí của lối sống lành mạnh. Đức 
Phật lý luận theo “số phận hợp lý” khi nói rằng hành động lành hoặc lành 
mạnh sẽ tích luỹ kết quả của tinh thần khỏe mạnh.   Sự  lành đề cập đến 
một trạng thái bên trong của thanh thản, không phải là một mục tiêu bên 
ngoài như sự sung túc (SannogaSutta). Một thuật ngữ được thổi phồng 
bởi ý nghĩa sai lầm là công đức (punna) trong đó, chịu ảnh hưởng của 
tư tưởng trước Phật giáo và các tôn giáo theo Trời và thần, đã trở thành 
một khái niệm chỉ vào hy vọng rằng những việc làm tốt sản xuất tín dụng  
được chuyển giao cho một cuộc sống hữu cơ tiếp theo. Như Nghiệp hiện 
nay bị  vướng vào nghiệp quá khứ và siêu hình học về  hy vọng cho tương 
lai là một đề xuất hấp dẫn bất chấp lời khuyên của Đức Phật tránh xa nó.

Người ta tìm kiếm tư vấn khi gặp rắc rối và bị mắc kẹt trong sự tiếc 
nuối (vipaka-phala). Do đó, người bệnh và huấn luyện viên hoặc bác 
sĩ chuyên khoa phân tích tình hình bằng cách  trở lại hành động nghiệp 
riêng của mình và cuối cùng là những gì thúc đẩy những hành động gây 
ra kết quả (vipaka-hetu). Quan trọng là để từ đó đổ trách nhiệm cho chính 
Nghiệp của mình  thay vì đổ lỗi cho người khác hoặc hoàn cảnh. Nghiệp 
được “thừa hưởng”, do đó không thể tránh được khi các điều kiện được 
đưa ra (UpajjhatthanaSutta). Vì Phật giáo cho phép lựa chọn, người ta 
có thể quyết định để cải thiện Nghiệp. Điều này bắt đầu với “cân bằng 
quan điểm”, bước đầu tiên của -8Fold Balancing Practice (tu tám cân 
bằng) (NibbedhikaSutta). Như trong kịch bản của thám tử, đánh giá Nghiệp 
là tìm kiếm động cơ để hiểu tại sao một hành động như đã làm để gây nên 
đau khổ và làm thế nào để thay đổi nó. Vasubandhu (thế kỷ thứ 4), một nhà 
nhận thức luận và tâm lý học tiên phong của trường phái Đại thừa / Du Già 
và nhà sáng tạo vĩ đại cuối cùng của Phật giáo, chỉ vào nguyên nhân động 
lực / hetu và điều kiện / pratyaya. Nhân quả tích luỹ quả theo hình xoắn 
ốc theo chu kỳ như các mùa hàng năm, theo đó Nghiệp là nhân quả cũng 
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như hậu quả và nguyên nhân. Ví  dụ, một nguyên nhân theo quỹ đạo từ hạt 
giống nảy mầm đến cây. Ví dụ, một duyên là  thời tiết thuận lợi (Anacker, 
2005). Nghiệp được chín không ngừng, chúng ta luôn luôn thoạt động trong 
thân /khẩu / ý để tiến đến  một tình trạng khác trong tương lai. Vì vậy có 
thể thực hiện ý chí tự do hoặc “sẽ  không” kiềm chế đời sống tinh thần lành 
mạnh và hình thành một Nghiệp khỏe mạnh (Kwee, 2012; 2013a).

Hoạt động có chủ ý gần đây đã được phát hiện trong các tài liệu về 
hạnh phúc, dường như không nhận thức được định nghĩa Phật giáo của 
Nghiệp (Lyubomirsky, 2008). Trong Phật giáo hạnh phúc (sukha) là một 
mục tiêu được coi là một kinh nghiệm trôi chảy giữa nghịch cảnh và một 
hiện tượng phụ trong khi thực hành Pháp (Kwee, 2013b). Nghiên cứu 
(Lyubomirsky, Sheldon & Schkade, 2005) cho thấy hạnh phúc được xác 
định bởi một tập hợp điểm di truyền (50%), các yếu tố gián tiếp (10%) 
và các hoạt động có chủ ý (40%). Phát hiện này mở ra một cửa sổ cho 
cơ hội để có hạnh phúc. Con người được trang bị bởi một điểm thiết lập 
di truyền mang phong cách riêng cho hạnh phúc tương đương với một 
điểm thiết lập cho trọng lượng hay độ dài và hầu như không thể thay đổi 
được. Người có điểm thiết lập cao dễ dàng hơn để được hạnh phúc, trong 
khi những người có bộ-điểm thấp phải làm việc chăm chỉ hơn để được 
hạnh phúc trong điều kiện tương tự. Hoàn cảnh như tuổi tác, sức khỏe, 
giáo dục, tiền bạc, quốc gia, tôn giáo hay tình trạng hôn nhân chỉ xác định 
một tỷ lệ nhỏ của hạnh phúc. Chúng không ảnh hưởng đến hạnh phúc lâu 
dài. Người hạnh phúc  không chỉ ngồi chờ hạnh phúc. Họ làm cho mọi 
việc xảy ra và hoạt động này tạo ra một sản phẩm là hạnh phúc hơn và trên 
phạm vi bộ di truyền và hoàn cảnh sống.

Các biểu hiện của Nghiệp của khổ đau đã được Đức Phật thuyết giảng 
như sau: “Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ ; đau buồn, than thở, tuyệt 
vọng là khổ; gần người mà mình không thích là khổ, không được toại 
nguyện là khổ. Tóm lại, ngũ uẩn là khổ đau 

S(Dhammacakkappavattana Sutta). Không thể hiểu được và hình dung 
được cách Nghiệp biến thành hiện thực, chỉ là vô nghĩa khi suy đoán về 
nó. Nó sẽ không dẫn đến sự chấm dứt của đau khổ (AcinteyyaSutta). Quan 
điểm tâm lý hiện tại có thể làm vỡ mộng các Phật tử vì họ thích lối giải 
thích siêu nhiên của Nghiệp, nhưng sẽ mở ra triển vọng mới cho đánh giá 
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Nghiệp. Lý do là để tìm hiểu trách nhiệm của con người như trong câu 
ngạn ngữ của Thiền: “Gieo một niệm, gặt hái một hành động; gieo một 
hành động, gặt hái một thói quen; gieo một thói quen, gặt hái một người; 
gieo một người, gặt hái một số phận”.

Nghiệp, uẩn và Phương thức của BASIC-I

Mặc dù Nghiệp được thông qua trong tiếng địa phương của tiếng Anh, 
trích này đã không giúp đỡ để nắm bắt tâm lý của nó. Phân bổ cho Nghiệp 
một vị trí trung tâm, Đức Phật cho Nghiệp một ý nghĩa phi siêu hình liên 
quan đến sự lựa chọn, ý định và hành động. Như vậy, khái niệm dùng để 
chỉ một hành động cố ý có quan hệ với nhân quả cho một hành động cụ 
thể và hiệu ứng của môt đoạn cụ thể liên quan đến duyên khởi. Đức Phật 
xem nhân quả nằm trong một “ điều này / điều đó điều kiện”: (1) khi điều 
này là, điều đó là, (2) từ phát sinh này đến phát sinh đó; (3) khi điều này 
không phải là, điều đó không phải là, và (4) từ sự chấm dứt này có một sự 
chấm dứt đó. Xem quan hệ nhân quả như thế này bao gồm sự tương tác 
của một tuyến tính và một nguyên tắc phi tuyến tính để tả một mô hình 
đồng bộ. Nguyên tắc tuyến tính là 2 và 4 và sự phi tuyến tính là 1 và 3. Khi 
kết hợp hai nguyên tắc, một sự kiện nhất định được xác định bởi một đầu 
vào từ quá khứ và một đầu vào hiện tại. Thêm tương tác với các yếu tố 
này giữa các cá nhân, và tổng hợp là một phân tích phức tạp của nhiều 
nguyên nhân và tác động của Nghiệp (MahakammavibhangaSutta). Do 
đó, Nghiệp không phải là một công thức bí ẩn  “những gì diễn ra xung 
quanh đến xung quanh”, và cũng không ám chỉ đến số phận hay định 
mệnh sắp xếp theo luân hồi, nhưng với một sự lựa chọn của hành động 
theo suy nghĩ chủ ý và cảm xúc, thường là một thói quen tương ứng, và 
căn cứ vào quan hệ ý nghĩa.

Bảng 2: Giải thích môn Phật Học “của uẩn

TÁC GIẢ Rupa Vedana SAMJNA SAMSKARA VIJNANA
Bernard 
-Thierry

Cụ thể Cảm giác Đại diện Hình thành Kiến thức

Edgerton hình thức 
vật lý

Cảm giác
Cảm giác

khái niệm / 
ý tưởng
quan niệm

Thiên hướng Thực tế
Kiến thức
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Guenther hình thức 
biểu cảm

Cảm giác Cảm giác Động lực Phân biệt 
đối xử
quá trình 
thương 
điên
Tâm thần 

Inagaki vấn đề / 
hình thức

nhận thức Quan niệm Ý Cs

Kalupahana hình thức 
vật chất

Cảm giác Nhận thức Khuynh 
hướng

Cs

Monier-
Williams

hình thức 
cơ thể

Cảm giác Nhận thức tổng hợp của
hình thành

Cs / suy 
nghĩ
Giảng viên

Nyanati-
loka

Cụ thể Cảm giác Nhận thức Uẩn Cs

La Hầu La Vấn đề Cảm giác Nhận thức Tinh thần
Hình thành

lương tâm
kiến thức

C. Rhys 
Davids-

nhìn thấy 
thứ gì / cơ 
thể

Cảm giác Nhận thức lập kế hoạch 
hoạt động

tâm / 
người 
sống sót

Soothill hình 
thành,
chất lượng 
gợi cảm

Tiếp nhận
cảm giác
cảm giác

nghĩ / C /
nhận thức

Hành động
hoạt động 
tinh thần

Nhận thức

DT Suzuki tồn tại vật 
chất

nhận thức
cảm giác

Nhận thức 
về tinh 
thần
Ý tưởng

Ý
Các hoạt 
động liên 
quan &

Cs tâm

Gethin Hình thức Cảm giác Công nhận lưc- ý chí tự Cs

Takakusu Hình thức nhận thức ý tưởng 
niệm

Ý Cs / Tâm

Rắc rối của nghiệp phát sinh khi sự thiếu hiểu biết về “vô ngã” dẫn 
đến nắm bắt của tham lam và bám víu vì hận thù. Do đó, nó có liên quan 
và làm sáng tỏ sự trống rỗng của bản ngã và phân tích ý nghĩa quan hệ 
của sự tham lam và hận thù đáng ghét. Nắm bắt và bám víu là hành vi 
của sự tương tác thường xảy ra tự động như thói quen. Những thói quen 
xấu hình thành phần lớn do Nghiệp đáng tiếc mà thường là điểm khởi 
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đầu cho sự phản ánh, chiêm niệm, thiền định và điều trị. Thói quen xãy 
ra trong khuôn khổ thân /khẩu /ý được chỉ dẫn trong năm uẩn của chấp 
thủ, gọi đây bởi các từ viết tắt BASIC-I, phương thức tâm lý rõ rệt nhưng 
không thể tách rời: tức là hành vi (hành động, làm), ảnh hưởng đến (cảm 
giác ), cảm giác (nhận thức, cảm giác), hình ảnh (hình dung, suy nghĩ), 
nhận thức (hình thành, suy nghĩ), mối quan hệ giữa các cá nhân (tương 
tác, làm) (Kwee & Lazarus, 1986). BASIC-I là một chức năng của ý thức 
chia và các nổ lực sinh học: nguồn gốc của động lực cơ bản như nhu cầu 
về nước, thực phẩm, giới tính, quần áo và nơi trú ẩn. Bản ngã chỉ tồn 
tại như một công trình của ý và nó đóng băng thông lượng của các quá 
trình của BASIC-I. Nghiệp bao gồm các uẩn: thân (rupa) và tâm (nama), 
tức là, nhận thức (vedana), hình thành (samjna), định (samskara), và ý 
thức nhị nguyên (vijnana). Ý nghĩa của các uẩn được phản ánh trong các 
phương thức của BASIC-I và đó là những yếu tố tuần tự của một giai đoạn 
của cảm xúc. Nhiều học giả Phật giáo khác nhau - không một ai trong số 
họ là một nhà tâm lý học - đã cung cấp các bản dịch, suy luận và ý nghĩa  
khác nhau, thường mâu thuẩn, cho các uẩn như mô tả trong Bảng 2 (ví 
dụ Gethin, 1998). (Các điều khoản được in nghiêng tương ứng với một 
cái nhìn đa phương thức.)

BASIC-I phản ánh cơ cấu của một tình trạng tạm thời, được gọi là bản 
ngã (hoặc cá nhân) mà ở phía dưới là một giao điểm của BASIC-I. Diễn 
ra trong nhận thức tương đối và tùy thuộc vào sự tập trung bị cố ý trả 
liên tiếp, kinh nghiệm hàng ngày thường bị đóng khung bởi những thói 
quen. Câu trả lời thường xuyên xảy ra tự động do học tập ăn sâu phù 
hợp với các nguyên tắc tâm lý của học tập cổ điển (Pavlov), hành động 
(Skinner) và gián tiếp (Bandura). Nguyên tắc học tập  là các phép ẩn dụ 
cấu thành một câu chuyện mạch lạc cho sự thay đổi của BASIC-I.

Nghiệp: phép ẩn dụ lửa đèn cầy 

Đánh giá diễn ra trong cuộc trò chuyện qua hợp tác, một thực tế được 
đặc trưng bởi sự hoài nghi (người được hưởng sự thật riêng của họ), đặc 
thù (không ai / không có sự kiện là như nhau), tương tác (xuất hiện một 
cách dễ hiểu thông qua hợp hành động) và liên kết (chúng ta đang liên 
kết với nhau trong lý duyên khởi). Thói quen như một phản ứng tinh thần 
khỏe mạnh đến tình trạng kích thích đòi hỏi phải có một phản ứng lành 
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mạnh khác được tìm ra bởi sinh vật. Cho dù những gì đã phát ra được 
khỏe mạnh hoặc không phải là một đánh giá về mức độ nhận thức / tình 
cảm. Ảnh hưởng hoặc cảm xúc có trong ý nghĩa quan hệ và có thể là bất kỳ 
cảm giác thời gian ngắn hoặc dài hạn bên trong khác nhau từ tâm trạng, sở 
thích, quan điểm, thái độ, khuynh hướng kinh nghiệm cảm xúc mạnh mẽ 
với một chất lượng tích cực, tiêu cực hoặc trung tính. Một phản ứng tinh 
thần không lành mạnh được kết nối với cảm xúc bị bóp méo và không 
hạnh phúc cảm giác - ngọn lửa nến trong các truyền thuyết Phật giáo - và 
thường là sự bắt đầu của sự chú ý và nhận thức về các phương thức tự 
nguyện vì lợi ích của sự thay đổi. Đây có thể được coi như một thứ tự 
SICAB-I của đánh giá Nghiệp: Cảm xúc-Hình ảnh-Nhận thức-hành vi ảnh 
hưởng đến--Giữa người, một chuỗi tương ứng với những thăng trầm của 
Nghiệp trong duyên khởi (Pháp Cú 1-20 và MadhupindikaSutta). Đánh 
giá Nghiệp cho thấy sự tương đồng giữa các uẩn và BASIC-I:

1. uẩn Tâm thân (nama-rupa): Một kích thích tạm thời đụng đến 
(sparsa) và có ảnh hưởng tới thân, ví dụ như màn hình radar của các giác 
quan trong đó phát hiện và tham dự trong truyền nhận thức một cấu hình 
kích thích tạm thời của bên ngoài và / hoặc pháp nội bộ: các đối tượng 
tâm nhỏ nhất và các đơn vị kinh nghiệm.

2. uẩn Nhận thức  (vedana): Cảm xúc - Sau khi cố ý tham dự, có nhận 
thức, một khoảnh khắc nhỏ sau tri giác nhưng trước khái niệm về nhận 
thức pháp, ảnh hưởng bởi bộ nhớ và công nhận nặng trên ảnh hưởng 
đến; sinh vật trải qua một cảm giác -tình cảm ngay lập tức được đánh giá 
là tương đối tích cực, tiêu cực hoặc trung tính.

3. uẩn ý tưởng  (samjna): Hình ảnh / Nhận thức - Sự kích thích, tức là 
Pháp, trở thành một đại diện thông qua hình dung và khái niệm, phân loại 
nhị nguyên như màu đen / trắng, tốt / xấu, đúng / sai, vv, trong bối cảnh 
của bộ nhớ phù hợp / không phù hợp, sau đó chế tạo và nở rộ như niềm 
tin, thái độ, đánh giá và giá trị của sinh vật.

4. uẩn có ý định  (samskara): ảnh hưởng đến / Hành Vi - Sau khi thẩm 
định, cơ thể phát ra một phản ứng cảm xúc thúc đẩy một hành động cố ý 
của Nghiệp, một phản ứng nghiệp mới, tự động và thói quen hoặc lên kế 
hoạch và chuẩn bị thông qua tự nói chuyện và thường xuyên hơn không 
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thể hiện bằng lời nói trong bối cảnh mối quan hệ giữa các cá nhân.

5. uẩn chia ý thức (vijnana): Người ta có thể nhận thức được pháp trong 
không gian của ý thức nhị nguyên, một chuỗi SICAB-I, trong đó sự hình 
thành của những ảo tưởng tôi-của tôi-bản ngã xảy ra và cuối cùng sự trống 
rỗng / vô ngã có thể được kinh nghiệm bởi thiền định, cho phép bỏ qua 
bản ngã tạm thời (đánh giá diễn ra trong lĩnh vực nhị nguyên của bản ngã 
tạm thời).

Các SICAB theo thứ tự đồng tình với chuỗi Cannon-Bard: Tôi cảm 
nhận được một con gấu (S), thẩm định nguy hiểm (I / C), cảm thấy sợ hãi 
(A), run rẩy và chạy (B). Trình tự James-Lange (SICBA) viết: Tôi cảm 
nhận được một con gấu (S), thẩm định nguy hiểm (I / C), run rẩy và chạy 
(B), và cảm thấy sợ hãi (A). Darwin-Plutchik chỉ  một SBAC /I trình tự: 
Tôi cảm nhận được một con gấu (S), run rẩy và chạy (B), cảm thấy sợ hãi 
(A), và thẩm định nguy hiểm (C / I) (Kwee, 2010). Nhiều đột biến BASIC-I  
có thể xảy ra. Đột biến hiện nay tương ứng với lời dạy của Đức Phật “nếu 
điều này phát sinh điều đó cũng phát sinh, nếu điều này không còn, điều đó 
cũng không còn” (SammaditthiSutta và MahahatthipadopamaSutta). Các 
SICAB-I theo thứ tự song song với trình tự của Nghiệp của Đức Phật 
(Bảng 3).

Bảng 3: SICAB-I theo trật tự kinh nghiệm song song với trình tự 
của Nghiệp theo pháp của Đức Phật

Trình tự nghiệp của Đức Phật Đánh giá BASICI-đa phương 
thức và Ba phương thức

6 Cảm gíac, cảm thấy: + / 0 / -
(Vedana / tri giác)

Cảm giác (cảm giác)

Sự thiếu hiểu biết: Ảo tưởng (tự) / 
Lừa gạt (thần) (samjna: nhận thức; ý)

Hình ảnh (suy nghĩ)
Nhận thức (suy nghĩ)

Ái: Tham lam-Thủ, Hữu Ghét-
bám (samskara: động lực, hành 
động)

Ảnh hưởng (cảm giác)
Hành vi (thực hiện)
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Cơ thể / nói / tâm: là chánh niệm 
nhận thức
(Vijnana / ý thức nhị nguyên)

Tương tác (làm)
Ổ đĩa sinh học (D)

Đánh giá Nghiệp  là một nghệ thuật lâm sàng và không thể chính xác, 
nó mở khả năng của hành động chuyển đổi và đòi hỏi tự đánh giá. Ta có 
thể học để nhận thức của việc sinh và tái sinh - tức là nguyên nhân-phát 
sinh-đạt đỉnh-giảm bớt-đoạn diệt - các giai đoạn tình cảm, ví dụ như niềm 
vui, nỗi buồn, sợ hãi hay giận dữ và khám phá ham muốn dẫn đến nắm bắt 
và bám víu vào ảo tưởng chắc chắn. Những ảo tưởng có thể được công bố 
bởi chánh niệm thông qua nhận thức và giác quan của pháp có thể được 
chỉ định là công trình xây dựng thực tế. Đáng chú ý là: “perceivables” 
(có thể nhận biết) - tức là các có thể thấy, nghe, ngửi, nếm và sờ mó - 
và “thinkables (có thể nghỉ đến)”, hình ảnh ví dụ, khái niệm cũng như 
những kỷ niệm, những giấc mơ và ảo tưởng. Trí tuệ và chuyển đổi là 
một phương tiện để bỏ học hoặc bỏ điều kiện và dập tắt ngọn lửa nghiệp 
của đau đớn.Chấm dứt các kích thích cảm xúc được gọi là: niết bàn. Đây 
không phải là việc ngoài quỹ đạo hay một số nơi để đi. Niết bàn là nơi 
thanh bình và im lặng sau khi được giải thoát khỏi ngu dốt / kiến bất hợp 
lý và diệt hết xúc động. Nó đạt được, ví dụ nếu lo âu hay trầm cảm bị dập 
tắt và có thể là một tình trạng tạm thời hoặc lâu dài của một đặc điểm 
vô ngã và tánh Không. Kể từ khi “cuộc cách mạng nhận thức” (Newell 
& Simon, 1956) trong khoa học tâm lý học, nghiên cứu về các quá trình 
trong “hộp đen” đã được phục hồi cùng với các phương pháp nội quan, 
quan sát những gì được nhận thức trong nội bộ. Mẫn khuôn mặt giống 
như chánh niệm là một công cụ để xem bên trong. Nó là một khởi đầu 
cho tái cơ cấu nhận thức như ví dụ bằng cách gây ấn tượng trong hành vi 
trị liệu (Kwee & Ellis, 1998).

Trình tự Nghiệp bắt đầu bằng “liên hệ”, nhận thức thuần túy thông qua 
một trong sáu “cửa của cảm giác”. Đây là thị giác, âm thanh, mùi, vị, xúc 
và nhận thức của các đối tượng của tâm: các pháp phát sinh bởi sự chú 
ý. Các đơn vị nhỏ nhất của kinh nghiệm là nhận thức nội bộ của não bao 
gồm hình ảnh, quan niệm, những kỷ niệm, ước mơ, ảo giác, ảo tưởng, tất 
cả đều là công trình xây dựng xã hội của “mắt của tâm”. Sau đó chúng 
đã được đăng ký là tích cực, trung lập hay tiêu cực. Trình độ hưởng thụ 
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tham khảo các mức độ đầu vào của cảm giác (cảm giác cảm thấy) xuyên 
vào một mức độ sâu sắc hơn về ảnh hưởng (về mặt cảm xúc). Ở cấp độ 
trung gian,  Hình ảnh / Nhận thức không biết được xử lý trong bối cảnh 
của một hồ chứa rộng lớn các dữ liệu được lưu trữ trong bộ nhớ với kết 
quả là Nghiệp bất lợi. Xử lý liên quan đến câu hỏi như: Có nhận ra và 
nó phù hợp với thông tin có sẵn? Nó có thể được dán nhãn? Kế hoạch 
là gì? Như vậy, kinh nghiệm được phân loại, lưu trữ trong bộ nhớ và trở 
thành một khối xây dựng của một thế giới dễ hiểu. Nghiệp bất thiện là do 
ý định không hợp lý thúc đẩy ham muốn của hành vi tham lam-bám chấp 
và thù hận-bám víu.

Tất cả điều này diễn ra như một kinh nghiệm của tâm trong sự chú ý 
và bắt nguồn từ ý thức thân / khẩu / ý trong bối cảnh nhận thức giữa các 
cá nhân. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nhận thức được ý định đó có 
thể là bản năng, trực quan và tiềm thức hoặc vô thức nhưng luôn luôn đói 
và  tìm tòi sự hài lòng. Nó có thể dẫn đến phương pháp tiếp cận, tránh hoặc 
thờ ơ. Nhận thức phân biệt đóng vai trò tìm hiểu xem mục tiêu dài hạn - để 
kết thúc cảm xúc đau khổ (khổ đau) - sẽ đạt được. Đây là một khéo léo / 
sâu sắc phản chiếu rà soát được thực hiện trong một cách lành mạnh, âm 
thanh và hợp lý với lý trí và hiểu biết (yoniso-manisakara), do đó phát 
triển trí tuệ (panna) và lành (thiện). Tập tinh thần tuần tự là một phần của 
một chuỗi trước và sau giai đoạn khác và có thể tạo thành chu kỳ đó là một 
trong hai vòng luẩn quẩn (sinh tử) hoặc ảo (niết bàn). Chu kỳ đau khổ niết 
bàn và luân hồi là do hậu quả tình trạng của Nghiệp hàng ngày.

Có nhiều đoạn khác nhau trong kinh Phật chứng thực thứ tự của 
SICAB-I. Kinh Pháp Cú (Lời nói của Đức Phật trong 423 câu; Byrom, 
2001) nói trong câu mở đầu  (phần in nghiêng):

Chúng ta là những gì mà chúng ta nghĩ. Tất cả những gì chúng ta đang 
phát sinh với những suy nghĩ của chúng ta. Với những suy nghĩ của chúng 
ta, chúng ta làm nên thế giới. Nói chuyện hay hành động với một tâm trí 
không tinh khiết, và rắc rối sẽ theo bạn như bánh xe sau con bò đang 
kéo xe. Chúng ta là những gì chúng ta nghĩ. Tất cả những gì chúng ta 
có, phát sinh với những suy nghĩ của chúng ta. Với những suy nghĩ của 
chúng ta, chúng ta làm nên thế giới. Nói chuyện hay hành động với một 
tâm thanh tịnh, và hạnh phúc sẽ theo bạn như bóng của bạn, không thể 
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lay chuyển... “Hãy nhìn cách ông ấy lạm dụng tôi và làm tổn thương tôi, 
làm thế nào ông ấy đã ném tôi xuống và cướp tôi.” Sống với suy nghĩ như 
vậy và bạn sống trong thù hận. “Hãy nhìn cách ông ấy lạm dụng tôi và 
làm tổn thương tôi, làm thế nào ông đã ném tôi xuống và cướp tôi.” Hãy 
từ bỏ suy nghĩ như vậy và sống trong tình yêu thương. Trong thế giới này 
thù hận chưa bao giờ xua tan thù hận, chỉ có tình yêu thương  xua tan thù 
hận. Đây là luật, từ xưa và không bao giờ chấm dứt... Tuy nhiên có nhiều 
lời thánh cổ xưa mà bạn đọc, nhiều lời bạn nói, có gì tốt chúng sẽ cho bạn, 
nếu bạn không hành động theo chúng?

Các từ in nghiêng cho thấy sự liên quan của suy nghĩ, hành động và 
cảm giác. Một minh họa của lập trường của Đức Phật  đã được tìm thấy 
trong những điều sau đây (cũng từ Kinh Pháp Cú): “Bằng chính mình sự 
bất tịnh được thực hiện, bởi bản thân ta làm ta đau khổ, bởi bản thân làm 
ác bỏ dở, bởi bản thân làm ta tinh khiết, tinh khiết và tạp chất phụ thuộc 
vào chính mình, không ai khác có thể làm sạch” (Humphreys, 1987, p.93). 
Trong tinh thần của những câu này,  suy nghĩ tạo nên kinh nghiệm từ sự 
hài lòng cho đến thất vọng và đau đớn. Ý định nhận thức / động cơ và 
hành động hành vi / Nghiệp đóng một vai trò trung tâm trong việc thực 
hành đánh giá Nghiệp và chuyển đổi.

NGHIỆP: PHÉP ẨN DỤ CỦA CÁC MIẾNG DOMINO

Ẩn dụ domino của Nghiệp phác họa nhân duyên (Duyên khởi) bằng 
cách  giải thích những tương tác của 12 yếu tố liên kết với nhau (Conze, 
1980). Đại diện đồ họa của già, chết và tái sinh làm các Phật tử cả tin rằng 
hình này là siêu hình, tức là về luân hồi, linh hồn và Siêu thật, chứ không 
phải là một giám sát ở đây-hiện tại duyên khởi được quan sát từ tâm điểm-
đến-tâm điểm trong quá trình thiền định (Hình 1; www.hgposthuma.nl).

Theo Đức Phật 12 yếu tố (nidanas) duyên khởi của Nghiêp chỉ các 
sự kiện hàng ngày của đau khổ do ngộ độc cảm xúc. Hình 1 này là một 
màn hình truyền thống liên kết các yếu tố này. Ở trung tâm của vòng 
tròn bánh xe mô tả chu kỳ của khổ đau (sinh tử) và giải thoát (niết bàn) 
với  trung tâm  là 3 - độc: một con gà trống (tham lam), rắn (hận thù) 
và lợn (vô minh) cắn đuôi nhau. Quay xung quanh nó là một vòng tròn 
định sáu biến thể của sự tồn tại và “tái sinh”, tức là trong các cõi niết bàn 
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cao hơn (cảm nhân đạo / thành tích thất vọng, trời / niềm tự hào-sụp đổ 
và mê hoặc / ghen tị xung đột, phần trên) và ở phía dưới cõi luân hồi (cảm 
giác đói / tham lam-tử tế, địa ngục / hận thù từ bi và động vật như / vô 
minh-trí tuệ, phần dưới). Tái sinh trong một cõi là kết quả của nguyên 
nhân và duyên nghiệp. Vòng tròn bên ngoài bao gồm 12 yếu tố tham khảo 
duyên khởi của ngộ độc.

Kinh nghiệm đau khổ về tinh thần được thể hiện trong sự tương tác của các 
yếu tố (CulakammavibhangaSutta). Đó là: sự thiếu hiểu biết (avidya) (1) 
dẫn đến sự ra đời của Nghiệp do ấn tượng trước (jati) (2), trong đó người 
ta có thể nhận thức được (vijnana) (3), do ý thức của ý-khẩu/thân (nama 
-vak/rupa) (4), xuất hiện qua sáu giác quan (sadayatana) (5), và bắt đầu 
với liên lạc (phasa) (6) và cảm nhận kinh nghiệm(vedana) (7), chỉ đạo 
bởi tham ái (tanha) (8 ) và nắm bắt / bám víu (upadana) (9), đốt cháy, 
tiếp nhiên liệu và duy trì ngọn lửa trở thành (bhava) (10), kết quả là (tái) 
sinh (jati) (11), đó là tùy thuộc vào tuổi tác, phân rã và chết / chấm dứt chu 
kỳ nhân duyên (jara-marana). Một vòng tròn giữa các độc và các cõi là 
một nửa trắng nửa đen và đại diện cho khả năng luôn hiện diện để tăng tới 
hạnh phúc bằng cách Nghiệp lành và rơi về phía bất hạnh bởi Nghiệp bất 

Hình 1: màn hình hiển thị truyền thống của 12 Nhân duyên của Nghiệp
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thiện. Bên ngoài vòng tròn là Yama thần thoại cầm bánh xe, biểu tượng 
sự hiện diện của cái chết luôn luôn hiện diện: chấm dứt bánh xe luân hồi.

Màn hình truyền thống hiển thị lý duyên khởi của Nghiệp có thể được 
giảm xuống còn ba phân đoạn: một đoạn ban đầu, giữa và cuối cùng (Hình 
2). Ngộ độc là tự gây ra: làm thế nào chúng ta đang ở đây, ngồi trên các 
mảnh vỡ tình cảm tự tạo ra? Phân tích bắt đầu ở góc trên bên phải với đau 
khổ và đau đớn do sự thiếu hiểu biết về cách vận hành của tâm. Đây là 
khi các thiệt hại đã được thực hiện và chúng ta chỉ còn lại sự đau khổ. Các 
góc phần tư bên dưới cho thấy chúng ta ở đây-giờ chánh niệm và giải 
thích nguyên nhân và điều kiện hình thành Nghiệp. Một khi kích thích 
cảm xúc được dập tắt niết bàn đạt được như là một kết hợp kết quả của 
Nghiệp chuyển đổi bằng cách thiền định và / hoặc điều trị. Góc phần tư 
phía trên bên trái dự đoán chu kỳ nghiệp trong tương lai có thể được Niết 
Bàn (mãn) hoặc luân hồi (đau khổ) tùy thuộc vào cái nhìn sâu sắc, hiểu 
biết và may mắn đối phó với 3 độc.

TRÁI TIM CỦA NGHIỆP: ẢNH HƯỞNG ĐẾN CẢM XÚC 

Hình 2: Tóm tắt tâm lý của 12 nhân duyên trong Duyên Khởi  
của Nghiệp trong 3 phân đoạn
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Như trong “Tin Mừng Theo Pogo” (một người Mỹ chuyên vẽ truyện tranh 
hài hàng ngày), “chúng ta đã gặp kẻ thù và nó chính là chúng ta.” Trong 
Phật giáo nguyên thủy và các ngôn ngữ Đông Á khác, không có từ ngữ 
cho tâm lý và ảnh hưởng đến / cảm xúc. Ví dụ trong tiếng Hoa, thuật ngữ 
tâm lý là Xin Li Xue, có nghĩa là khoa học của trái tim và là một ẩn dụ 
biểu lộ hướng dẫn một cách cân bằng của cuộc sống. Điều này đồng tình 
với quan điểm Phật giáo của tâm là «nằm» ở trung tâm và ở giữa trái tim 
chứ không phải bị bắt ở đầu.

Đánh giá Nghiệp làm sáng tỏ “ai, cái gì, ở đâu, khi nào và như thế nào” 
để đối phó với sự thiếu hiểu biết và đau khổ. Bởi làm như vậy trong lĩnh 
vực tham, sân, cơ bản ảnh hưởng đến, nó hoạt động ở cơ cấu lại tình cảm.
Tham lam và hận thù vốn có trong những cảm xúc cơ bản là ở trung tâm 
của đánh giá Nghiệp. Tham lam là đặc trưng bằng cách đòi hỏi “musts / 
shoulds” (ví dụ: “Tôi phải / nên có nó”) mà mặt nạ lo lắng / sợ mất tương 
lai và nỗi buồn / đau buồn mất mát trong quá khứ. Hận thù được đặc trưng 
bởi một số đòi hỏi “phải không” / “không nên” (ví dụ như “S / ông, họ, 
hoặc tôi phải / không nên thực hiện nó”) mà mặt nạ mà sự tức giận có thể 
dẫn đến xâm lược (ghét khác) và cuối cùng trầm cảm (tự ghét). Một định 
nghĩa của cảm xúc cơ bản  đọc: kịch bản văn hóa xã hội của kinh nghiệm 
của con người như trầm cảm, lo lắng, giận dữ, nỗi buồn, niềm vui, tình 
yêu, sự im lặng / thanh thản / bình yên và niết bàn. Các nước này - không 
hoàn toàn rời rạc - có thể được hình dung như một củ hành mà ta có thể 
gọt vỏ. Từ bên ngoài đến bên trong, các lớp đòi hỏi: trầm cảm, lo lắng, 
giận dữ, nỗi buồn, niềm vui, tình yêu, sự im lặng / niết bàn (hình 3).

Bốn hình đầu tiên là nghiệp không lành mạnh, cần được giảm, phần 
còn lại là nghiệp lành mạnh, cần được tăng lên. Trong khi những cảm xúc 
tồn tại trong cường độ khác nhau, có một nội cân bằng năng động ở giữa 
những căng thẳng-hỗn loạn (entropy) kinh nghiệm nhận thức thấp và kinh 
nghiệm thoải mái, có trật tự của nhận thức cao. Những cảm xúc có thể 
được minh họa bằng phong cách nhận thức của tự nói một mình: Trầm 
cảm: “Không có hy vọng, không có tương lai, tôi là một kẻ thua cuộc và 
ghét bản thân mình...” Lo lắng: “Nếu tôi thất bại hoặc bị cười nhạo? Tôi 
hoàn toàn bị mất... “Tức giận / xâm lược:” Ông ấy không phải như thế, bị 
nguyền rủa, tôi sẽ đánh bại ông ấy... “Nỗi buồn / đau buồn:” Tôi sẽ không 
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bao giờ vượt qua cái chết của cô ấy và ở lại vui... “Vui vẻ / thỏa mãn : 
“Cuộc sống là tốt, hahahaha, tiềm năng của tôi với cô ấy là vui vẻ...” Tình 
yêu: “Mỉm cười bên trong, tôi yêu giây phút hiện tại với tôi...” Im lặng / 
niết bàn: “Vô ngã/Tính Không (0)...” Giữa tình trạng cảm xúc như mong 
muốn và không cảm xúc tất cả các biến thể của kinh nghiệm cảm xúc từ 
đau khổ (khổ đau) đến hạnh phúc (sukha) có một chỗ trong quang phổ.

Cảm xúc không đứng một mình. Nhúng trong mối quan hệ, mô hình 
phức tạp của cảm xúc, là “thực hành quan hệ”: biểu thức chiếm đoạt trong 
bối cảnh văn hóa xã hội. Đây là một điểm quan hệ hậu hiện đại và là một 
quan điểm tương ứng với chuyển đổi mô hình từ bỏ quan điểm “nguyen 
tử”. Quan niệm hiện đại xem cảm xúc như chỉ số rời rạc của tâm với một 
chất nền vỏ não và các thuộc tính cần thiết. Một quan điểm liên hệ xây 
dựng lại quan niệm cá nhân và cung cấp một cái nhìn của cảm xúc như 
kịch bản quan hệ của hành động thể hiện. Xem cảm xúc gắn chặt trong mối 
quan hệ là phù hợp với duyên khởi. Do đó, đánh giá Nghiệp đòi hỏi phải 
tìm hiểu về ý nghĩa quan hệ không thể tách rời của cảm xúc: Tôi đang chán 
nản (vì gia đình tôi đã chết), tôi lo sợ bị sa thải (bởi các ông chủ), tôi giận 
dữ (vì đứa trẻ của tôi), tôi cảm thấy buồn (vì cô ấy từ chối), tôi cảm thấy 

Hình 3: mô tả hình ảnh của cảm xúc cơ bản giữa thứ tự và hỗn loạn
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niềm vui (gặp anh ấy), tôi yêu (cô), tôi đã âm thầm suy nghĩ (về mẹ tôi), vv

Từ một lập trường trầm cảm Phật giáo không chỉ là một kinh nghiệm 
tiêu cực. Đức Phật đã giác ngộ trong lúc tuyệt vọng. Trầm cảm là tích 
cực, nếu xem như là một trở ngại để được biến thành một con đường 
mà có thể đánh dấu sự khởi đầu của một kinh nghiệm học tập đối với 
tự phản ánh và thức tỉnh để trống vắng và liên kết lẫn nhau. Thuận 
lợi để trở thành buồn nhưng khôn ngoan hơn, trầm cảm đang làm 
giàu. Người bị bệnh trầm cảm bị sai lầm khi cho thất bại vì  chính 
mình và thành công vì các yếu tố bên ngoài. Sầu thảm của họ được 
nuôi bằng một cái nhìn tiêu cực của bản thân, người khác và tương lai 
(Beck, 1976). Đôi khi yêu cầu tự tử chiếm ưu thế. Mong muốn cái chết 
như vậy phân biệt trầm cảm từ tình yêu. Báo trước là quan trọng nhất 
trong cuộc sống, magna res estamor, tình yêu là kinh nghiệm được 
tìm kiếm nhiều nhất trong tất cả các nền văn hóa định nghĩa lý do tồn 
tại của cuộc sống (Sternberg & Barnes, 1988). Có hai biến thể của tình 
yêu: sự say mê (đam mê) và từ bi (vô tư). Số liệu từ bi nổi bật trong 
hệ thống giá trị Phật giáo bên cạnh lòng tốt và niềm vui.Lòng từ bi 
giác ngộ được xác nhận đó là một thực tế  của sự đồng cảm với những 
đau khổ của người khác và được áp dụng một cách hợp lý, như trong 
những gì tôi gọi là nguyên tắc mặt nạ dưỡng khí. Trong trường hợp 
khẩn cấp trong không khí, sử dụng mặt nạ cho mình đầu tiên trước khi 
áp dụng cho trẻ em của bạn để đảm bảo sự tồn tại tốt nhất cho tất cả.

Phân loại có thể được hiểu bằng cách rà soát các mối quan hệ chức 
năng của cảm xúc, ý định và hành động đối với động lực (hetu) hướng 
tới một mục tiêu. Nghiệp trở nên minh bạch về mục tiêu dự định hành 
động bằng cách lột cảm xúc, lớp, từng lớp, cho đến khi niết bàn được 
bày tỏ. Trong trầm cảm không có mục tiêu nào là đáng giá để theo 
đuổi: một người cảm thấy mạnh mẽ chán nản, xuống, rối loạn, bối rối, 
mất tinh thần và vô vọng. Tuy nhiên, trầm cảm nuôi dưỡng tiềm năng 
đánh giá lại. Trong lo lắng việc đạt được một mục tiêu đang bị đe dọa; 
sợ hãi có thể là chức năng hoặc rối loạn chức năng. Trong trường hợp 
sau nó có thể mang hình thức của một rối loạn. Ví dụ, sợ nơi chật hẹp 
có thể là kết quả của sự tức giận bị khóa chặt. Trong cơn giận dữ một 
mục tiêu bị chặn. Nó thường đi cùng với mức giảm nhận thức và mất 
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kiểm soát. Kinh niên áp xuất, những căn bệnh liên quan đến stress có 
thể là kết quả. Các biểu hiện của sự giận dữ làm giảm phụ thuộc vào 
văn hóa. Tốt, sự tức giận được biến đổi bởi sự quyết đoán như ném rác 
mà không cần thương xót dẫn đến leo thang. Trong nỗi buồn có một sự 
mất mát của một mục tiêu; khóc được làm sạch. Nỗi buồn và niềm vui 
là hai mặt của một đồng xu, cả hai đang tan chảy kinh nghiệm. Niềm 
vui truyền đạt một sự tiến triển liên quan đến một mục tiêu.Trong tình 
yêu một mục tiêu sáp nhập được đáp ứng. Nó thường đòi hỏi phải chấp 
nhận toàn và đầu hàng. Trong im lặng có ý định tối thiểu, không có 
mục tiêu. Im lặng là hoàn thành và sâu sắc vì nó là sinh lực và mở ra 
cánh cửa tới niết bàn.

CẢM XÚC THỨ CẤP VÀ BIỆN PHÁP BẢO VỆ

Xảy ra kể từ cái nôi trong sự tương tác với cha mẹ, cảm xúc cơ bản được 
dành riêng để biểu thị kinh nghiệm sơ cơ, một la bàn trong đồng tu. Không 
có đồng thuận về số lượng các cảm xúc cơ bản vì thiếu các tiêu chí của 
“cơ bản” (Scherer, 2005). Mô hình củ hành của tôi được tạo dựng dựa 
trên kinh nghiệm lâm sàng, tức là trên các phỏng vấn với hơn 2000 người 
bệnh. Đáng giá Nghiệp xác nhận một từ vựng của cảm xúc thứ cấp, sự 
đánh giá của những cảm xúc như đau đớn, vui hay trung tính, và vì sao 
con người phấn đấu để hưởng thụ hạnh phúc, trong đó bao gồm lối sống 
lành mạnh. Tuy nhiên, hạnh phúc là một trạng thái đa tính năng không 
phải là một mục tiêu trong chính nó, nhưng một hiện tượng phụ của con 
người để  tạo ra một cuộc sống có ý nghĩa, cũng không phải là một điều 
kiện tuyệt đối nhưng một tình trạng trong bối cảnh không thể tránh được 
nghịch cảnh của cuộc sống.

Một từ điển của ảnh hưởng tiết lộ 4000 từ tiếng Anh (Plutchik, 1994) thể 
hiện những sắc thái khác nhau của cảm xúc thứ cấp từ yếu (ví dụ như lo lắng) 
đến mạnh (ví dụ như hoảng loạn). Một hướng dẫn từ vựng được đưa ra để 
nhận thức được một biến thể của ngữ nghĩa tình cảm (Bảng 4).

Bảng 4: Hướng dẫn của ngữ nghĩa biểu thị biến thể của ảnh hưởng: 
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một mẫu Lexicon

Trầm cảm Lo lắng Tức giận Nỗi buồn Niềm vui Tình yêu Sự im lặng

Màu xanh

Chán nản

Hoảng loạn 
chán nản

Mắc chứng 
u uất

vv..

Lo

Đau khổ

Sợ

Kinh 
khủng

Khủng bố

Hoảng 
loạn

vv..

Khó chịu

Khinh

Sự thù địch

Giận

Cơn thịnh 
nộ

Ghét

vv..

Đáng tiếc

Nỗi buồn

Nạn

Đau buồn

Sự khổ 
sở

Tang

vv..

Lừa quân 
địch

Vui

Hạnh 
phúc

Hài hước

Hân hoan

Nội dung
vv..

Dịu dàng

Thương mến

Thân mật

Lòng từ bi

Say mê

Lòng tốt

vv..

Thoải mái

Nội dung

Biết ơn

An toàn

Đảm bảo

Hòa bình

vv..

Danh sách các loại tình  cảm giống như một mẫu của giai điệu được tạo 
ra bằng cách kết hợp các nốt nhạc cơ bản. Ẩn dụ khác chỉ vào cầu vồng 
xuất hiện nếu ánh sáng trắng (im lặng) bị bẻ cong bởi một lăng kính kết 
bằng sáu màu cơ bản: đỏ (tình yêu), cam (sợ hãi), vàng (niềm vui), màu 
xanh lá cây (giận dữ), màu xanh (buồn), và tím (trầm cảm) với vô số màu 
sắc ở giữa. Một từ vựng tình phục vụ mục đích nâng cao nhận thức về 
biến đổi cảm xúc. Nó không có nghĩa là để được hoàn thành nhưng để tạo 
điều kiện thảo luận khi đánh giá các vấn đề về nghiệp.2 

Có mười bốn danh sách của những cảm xúc cơ bản tạo ra một sự 
nhầm lẫn “thành Babylon”. Bốn danh sách có liên quan được trình 
bày bởi Plutchik (1994), Izard (1972), Frijda (1987) và Ekman (1992) 
(Davidson, Scherer & Goldsmith, 2003). Plutchik liệt kê giận dữ, 
niềm vui, nỗi sợ hãi, buồn bã, bất ngờ, ghê tởm, dự đoán và nghiệm 
thu; Izard liệt kê giận dữ, niềm vui, sợ hãi, ngạc nhiên, ghê tởm, khinh 
bỉ, đau khổ, xấu hổ, tội lỗi và sự quan tâm; Frijda liệt kê giận dữ, 
niềm vui, sợ hãi, ngạc nhiên, khinh, đau khổ, xấu hổ, lo ngại, mong 
muốn và niềm tự hào và Ekman liệt kê giận dữ, hưởng thụ, sự sợ hãi, 
nỗi buồn, ngạc nhiên, ghê tởm và khinh bỉ (Johnson-Laird & Oatley, 
1992). Những cảm xúc in nghiêng được coi là thứ:... Bất ngờ có thể 
thay đổi từ nhận thức về một sự kiện bất ngờ với một kích hoạt một 

2. Đặt tên đặc biệt ảnh hưởng đến việc có thể bay hơi “pháp thuật” và chấm dứt 
một cảm xúc như trong các câu chuyện cổ tích của Rumpelstiltskin. Nếu tên  được 
đoán, vấn đề biến mất.
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phản xạ thần kinh (Lazarus, 1991). Ghê tởm gây ấn tượng như một 
kinh nghiệm cảm xúc. Dự kiến bao gồm hình ảnh và nhận thức và 
đó là những niềm tin không phải là cảm xúc.  Chấp nhận là một thái 
độ với chủ yếu là nhận thức, hành vi và các tính năng giữa các cá 
nhân.  Khinh ở  trong nhận thức của sự giận dữ và sợ hãi phòng thủ. 
Đau khổ những cảm giác của căng thẳng. Xấu hổ là một biến thể của sự 
sợ hãi với Hình ảnh, nhận thức, giữa các cá nhân và các khía cạnh của 
cảm giác. Tội lỗi bao gồm nhận thức có, các giá trị giữa các cá nhân  
và sợ hãi xã hội.  Thích thú là động lực chứ không phải là cảm xúc, do 
đó trước hết nhận thức (cố ý) cũng như cảm (cảm nhận / attentional) ác 
cảm (tiếng Latin: aversio, quay đi) có một sự nhấn mạnh về hành vi 
do không thích cảm giác, mong muốn đề cập đến tương lai và do đó có 
chứa hình ảnh / nhận thức có của muốn / ý định. Kiêu hãnh đứng trên 
một bệ giữa các cá nhân (I / C). Lý do của việc đánh giá cảm xúc của 
sơ cấp và trung cấp là tìm biện pháp can thiệp thích hợp.

Cải thiện có thể bị cản trở bởi “cơ chế bảo vệ” phát hiện bởi Freud. Bảo 
vệ hoạt động trong bất giác và biến dạng nhận thức tránh “phiền muộn, 
than thở, đau, đau buồn và tuyệt vọng” (sử dụng một cụm từ của Phật 
giáo). Tránh những gì đang diễn ra trong suy nghĩ, cảm giác hay hành vi 
được gọi là “đàn áp” và được phát hiện trong ví dụ nhận thức chọn lọc 
hay lỡ lời của lưỡi. Thật kỳ lạ, Đức Phật đã mô tả một số trong những bảo 
vệ này. Khi so sánh một cách hài hước hành vi run rẩy của các con ngựa 
ngoan cố, Ngài gọi chúng là các ràng buộc của các Tỳ-kheo chống lại sự 
thất vọng như lúc bị đánh đập. Chúng thể hiện như hành vi lỗi lầm được 
đưa trở lại ( KhalunkaSutta ). Sợ những sai lầm, ta tỏ ra bất bình, bảo vệ 
và tạo ra khổ đau-khổ đau mà là đau khổ trên sự đau khổ ban đầu giảm 
nhẹ bằng cách tự bảo vệ một cách lý thú. Người hành nghề  cần phải lưu 
tâm đến những tự biến dạng trong nội bộ cá nhân. Biến nâng cao nhận 
thức cắt xén của Đức Phật về hành vi ngoan cố chống lại huấn luyện viên 
(song song với cơ chế của Freud) là: (1) Làm một cái cớ để không nhớ đã 
phá vỡ một quy tắc (không biết do “đè nén”), (2) Chỉ trích các chỉ trích 
là ngu ngốc (gán cho một kẻ khác  do “chiếu”), (3) Buộc tội người khác 
hay cái gì khác (chuyển hướng sự chú ý bằng cách “chuyển”), (4) Trốn 
tránh bằng cách trốn tránh các vấn đề và hành động bị thiệt hại (vấn đề 
này không tồn tại do “hoàn tác”), (5) Cung cấp một bài phát biểu ấn tượng 
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(đền bù với một sức mạnh: “thăng hoa”), (6) Bỏ qua tất cả mọi người và 
đi bộ xung quanh như một người phạm tội (thu hồi bằng cách “cô lập”), 
(7) bác bỏ hành vi phạm tội và bằng cách bướng bỉnh im lặng ( mù vì “từ 
chối”) và (8) Thoái Pháp (quay trở lại non nớt: “hồi quy”).

PHÂN TÍCH CẤU TRÚC VÀ CHỨC NĂNG CỦA BASIC-I

Đây là một thước đo của BASIC-I của Nghiệp có thể bao gồm cấu trúc và 
tính cách của BASIC-I theo thứ hạng bảy câu hỏi từ 6 (cao) đến 0 (thấp). 
B: Tôi là một người hành động như thế nào? A: Tôi có nhiều cảm xúc hay 
không? S: Các giác quan của tôi có nhạy bén không? I: Các hình ảnh khi 
tôi suy nghĩ có sống động không? C: Tôi suy nghĩ/phân tích/dự tính nhiều 
không? I: Tôi tham gia các hoạt động xã hội nhiều không? T ôi có thấy 
kém sức khỏe không? Kết quả được vẽ trên một biểu đồ, đưa ra một ý 
tưởng về việc có một người nào đó là một “nhà tư tưởng” ( vedana -type: 
I / C), “ngươì đa cảm” ( Sanna -type: S / A), hoặc “người hành động” 
( sankhara -type: B / I). Chiều thứ bảy cho biết cách chẩn đoán sức khỏe 
của người bệnh (các nguyên nhân thuộc sinh học của các bệnh tâm thần 
cần được loại bỏ).  

Hình 4 miêu tả những khuynh hướng của BASIC-I của Nghiệp của 
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một người như là một loại sankhara.  Vì vậy, các bác sĩ chuyên khoa / 
huấn luyện viên có được một chỉ dẫn hòa hợp thiền định và can thiệp cá 
nhân. Có vẻ như là Phật giáo trình bày phân loại tính cách đầu tiên. Cá 
tính được định nghĩa là khuynh hướng thói quen của một ai đó được 
ổn định “đặc điểm” hoặc tuân thủ các “tình trạng”. Trong Thanh Tịnh 
Đạo Buddhagosha (thế kỷ thứ 5) khai triển rộng 3-độc. Ngài phân biệt sáu 
loại trong ba cặp bất thiện (bệnh lý) và lành mạnh (không bệnh) gồm các 
loại: (1) tham lam / Không tham lam ( ví dụ như sự hào phóng), (2) Ghét 
/ Không ghét ( ví dụ như sự tử tế) và (3 ) Vô minh / Không vô minh ( ví 
dụ như  trí tuệ). Sự phục hồi hiện nay đưa ra các biện pháp khắc phục cho 
sự vô minh và tiết lộ tham lam và thù hận của nghiệp. Lý do xóa bỏ kẻ thù 
bên trong: sự tái sinh hàng ngày của đau khổ, đau khổ và đau đớn. Sau 
khi phân tích cấu trúc, các mục tiêu của sự thay đổi BASIC-I được đề ra. 
Bảng 6 miêu tả một trường hợp sợ hãi:  BASIC-tôi Hình 4: Biểu đồ Điểm 
của Người

Bảng 6: Karmic BASIC-tôi phân tích kết cấu trong trường hợp sợ hãi

-----------------------------------------------------------------------------------

B: ứng xử của trốn tránh; tìm lối thoát / giúp đỡ trong khi che dấu sợ hãi... 
A: kích thích cao; tăng thông khí dẫn đến sợ hãi của sự sợ hãi và hoảng loạn... 
S: Cảm giác rét run của nghẹt thở / tháo mồ hôi; nhịp tim nhanh; không 

có khí lực / chóng mặt... 
I: Hình ảnh bị bắt và bị mất; hình dung mất kiểm soát, xấu hổ... 
C: Suy nghĩ về sự tuyệt vọng / bất lực và tự ti... 
I: Thái độ của phụ thuộc / không chủ động/thao tác, cuộc sống gia đình 

bị xáo trộn.
-----------------------------------------------------------------------------------
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Cơ cấu không đầy đủ nếu không hiểu chức năng. Phân tích chức năng 
của BASIC-I bao gồm năm chu kỳ giả thuyết của Nghiệp3 Cảm giác (S / 
A) là chức năng để suy nghĩ (I / C) và hành động (B / I) (Kwee & Lazarus, 
1987; Kwee & Ellis, 1997). Định nghĩa của nghiệp là hành động có chủ ý 
mở ra khả năng cho một đại diện mang tính chu kỳ phản ánh mối quan hệ 
chức năng giữa nguyên nhân (ý định và hành động) và có hiệu lực (cảm 
giác), nhờ đó mà hiệu quả có thể gây ra và nguyên nhân có thể có hiệu 
lực. Phân tích chức năng là một chương trình của chuỗi đầu vào-đầu ra 
của năm chu kỳ của Nghiệp. Nó mô tả thói quen của cảm giác (S / A), suy 
nghĩ (I / C) và hành động (B / I) được tồn thông qua theo hình xoắn ốc 
bao quanh chu kỳ cảm xúc. Xây dựng giả thuyết của mối tương quan chức 
năng giữa các phương thức trong chu kỳ xoay chuyển phản ánh việc duy trì 
các quá trình luẩn quẩn của nỗi buồn, giận dữ, sợ hãi hay trầm cảm. Chúng 
xảy ra giữa các đầu vào của S / I / C và đầu ra của A / B trong bối cảnh giữa 
người và người. Một tái thiết khả thi  của Niết Bàn là bằng cách hướng tới 
tình cảm yêu thương (niềm vui, tình yêu, sự im lặng / niết bàn).

Một thí dụ về người đàn ông bị bắn bởi một mũi tên độc làm sáng tỏ 
sự tuần hoàn của nhân quả ( SallathaSutta ). Vì lòng tham, sân và si, tâm 
chưa qua đào tạo cảm thấy đau thân thể và tinh thần như trúng hai mũi 
tên. Nhưng tâm trí khéo trúng một mũi tên độc sẽ không quẫn trí và sẽ chỉ 
cảm thấy đau thân thể như chỉ trúng một mũi tên. Mũi tên thứ hai của nỗi 
đau tinh thần là cảm xúc đau khổ tự gây ra, làm trầm trọng thêm qua vòng 
luẩn quẩn, một quá trình tâm lý hiệu ứng chuyển vào nguyên nhân mà có 
thể được kiềm chế. Năm chu kỳ mở rộng những thăng trầm của người đàn 
ông trúng một mũi tên độc. Hàng ngày chúng ta đang trúng mũi tên độc 
và cảm thấy nó bất cứ khi nào ta cảm thấy xấu, điên hay buồn và sấy vào 
một quá trình xoắn ốc bệnh hoạn. Phân tích chức năng của BASIC-I nêu 
bật quá trình vòng luẩn quẩn mà tuân thủ “ điều kiện điều này-điều đó” 
của Đức Phật. Điều kiện này đề cập đến một hàm tuyến tính (“khi điều 
này là /không, điều đó là / không”) và một chức năng đồng bộ (“từ phát 

3. Các  Vi Diệu Pháp (cuốn sách cuối cùng của cuốn kinh điển Nguyên Thủy thứ 
ba) phân biệt 24 patthanas : khả năng của chức năng / kích hoạt các liên kết giữa các 
pháp được xây dựng ở đây trong năm chu kỳ của nghiệp. Các mối quan hệ chức năng 
giữa các pháp duyên khởi trong khoảng từ tương quan kết nối lỏng lẻo để kết nối 
cứng.
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sinh / đoạn diệt của điều này, đi kèm phát sinh / đoạn diệt của điều đó “), 
ngụ ý ảnh hưởng trong quá khứ và hiện tại tương tác trong các mẫu phức 
tạp ( MahakammavibhangaSutta ). Sau đây  mỗi chu kỳ được mô tả:

Chu kỳ thứ nhất (SICAB-I) bắt đầu với một kích thích (một mũi tên 
xuyên thấu một cơ quan của cảm giác); sau đó sinh vật phản ứng (I / diệt 
vong, u ám và C / tuyệt vọng-thảm họa), gợi lên một phản ứng (A / sợ hãi 
hoảng loạn, giận dữ cơn giận dữ hay buồn bã trầm cảm), ví dụ như sợ hãi 
tránh (B) và phàn nàn (I); phản hồi kích hoạt các sự kiện tương tự gây đau 
khổ hơn. Chu kỳ này có thể được giải quyết bằng cách gây ấn tượng trong 
Hành vi trị liệu.

Chu kỳ thứ  hai (BISA) phản ánh một vòng xoáy của sự mất mát bên 
trong dài hạn : là kết quả của tránh (B), người nuôi dưỡng căng thẳng 
mãn tính (S), một hậu quả tiêu cực cuối cùng dẫn đến đau mạn tính hoặc 
gây bệnh đòi hỏi phải có thuốc / thuốc đột biến sinh học và ý thức, tình 
tiết tăng nặng và các rối loạn tình cảm. Chu kỳ thứ 2 cần thư giãn / thiền 
chỉ hoặc thuốc.

Chu kỳ thứ ba (BISA) phản ánh một vòng xoáy của sự mất mát bên 
ngoài dài hạn : là kết quả của tránh (B), người gợi lên những phản ứng xã 
hội tiêu cực (I), một hậu quả tiêu cực dẫn đến cô lập trong xã hội và - đã 
mất liên lạc với công việc và gia đình - thoát ra trong tình trạng thiếu thốn 
cảm giác (S) và làm trầm trọng thêm sự xáo trộn tình cảm.  Chu kỳ thứ 
3 bằng cách đào tạo giữa các cá nhân.

Chu kỳ thứ tư (BSICA) đại diện cho lợi nội tại ngắn hạn (giảm căng 
thẳng): ban đầu, tránh (B) dẫn đến giảm căng thẳng (S), nhưng về lâu dài 
các cứu trợ ngắn hạn không giải quyết bất cứ điều gì; những suy nghĩ của 
u ám (I) và tội lỗi-hối hận (C) tích lũy, tăng rối loạn tình cảm. Chu kỳ thứ 
4 bằng  thiền / thiền minh sát

Chu kỳ thứ 5 (BISA) đại diện cho lợi ích bên ngoài ngắn hạn (phần 
thưởng): ban đầu, tránh (B) là thuận lợi, nhưng cuối cùng hóa thành thảm 
họa giữa các cá nhân (I); ta có thể đạt được sự chú ý của xã hội bằng thủ 
đoạn lôi cuốn hoặc được miễn trách nhiệm thông qua chiến thuật giữ thể 
diện, nhưng những phản ứng này phản tác dụng và khái quát thành nhiều 
căng thẳng (S) hơn và leo thang xáo trộn tình cảm. Chu kỳ thứ 5 bằng 
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phương pháp trị  liệu  theo nhóm hoặc  gia đình

Người đàn ông trúng một mũi tên độc người hỏi “ai đã bắn nó, tôi sẽ 
giết người đó...?” Sẽ gợi lên lòng căm thù và hung hăng mà sẽ dẫn đến sự 
hối hận, cô lập và căng thẳng hơn trong thời gian dài. Kết quả cuối cùng là 
một tình tiết tăng nặng của nghiệp xấu của người đàn ông bởi sự lựa chọn 
của mình. Nếu cách khác được chọn, chương trình này cung cấp một lộ 
trình với những đầu mối chiến lược ở đâu và khi kiềm chế, tìm và phá vỡ 
các hình xoáy ốc và uốn điểm kết quả chuyển đổi đạo đức. Có một Câu 
hỏi Bệnh Lý về Nghiệp được tải về tự do   mà khi hoàn thành là một phần 
của một thủ tục của đánh giá Nghiệp  và cung cấp các dữ liệu cá nhân để 
phân tích chức năng ( www.taosinstitute.net / tâm lý-Kwee ). Để can thiệp 
có ý nghĩa, cần biết hồ sơ tâm lý của người bệnh  bằng cách thu thập dữ 
liệu hiện trạng của một thủ tục và tiêu thụ bằng cách rà soát cảm xúc / 
bệnh lý trong cuộc sống của người bệnh. Điều này bao gồm phát triển tình 
cảm của người bệnh trong bối cảnh gia đình, giáo dục và làm việc. Trong 
khi các chiến lược đề xuất một cách tiếp cận chung để phá vỡ chu kỳ luẩn 
quẩn và kiềm chế về phía đạo đức, có biện pháp can thiệp cụ thể chứng 
minh hữu ích cho mục tiêu cụ thể cho vấn đề tâm lý. Can thiệp tốt phải 
dựa trên bằng chứng.

ĐỂ KẾT LUẬN

Đánh giá của Nghiệp đòi hỏi kiến thức về tâm lý, sự nhạy bén lâm sàng, 
kỹ năng thành thạo và nghệ thuật độc đáo (Kwee, 2013c). Chủ đề của 
đánh giá là duyên khởi của Nghiệp và  các biến thể có thể được mô tả bằng 
tâm lý. Theo Đức Phật: “bất cứ ai nhìn thấy duyên khởi là thấy Giáo Pháp 
và bất cứ ai thấy Pháp là thấy duyên khởi” ( UpanisaSutta ) và «» Ai thấy 
Pháp, nhìn thấy Ta, ai nhìn thấy Ta,  thấy Pháp “( VakkaliSutta ). Các lời 
dạy này báo giá chứng thực quan trọng nhất của duyên khởi và do đó của 
đánh giá Nghiệp. Cái nhìn sâu sắc và sự hiểu biết của tánh Không và vô 
ngã phụ thuộc vào phân tích duyên khởi để chấm dứt khổ đau. Phù hợp 
với mục đích cao quý hàng đầu của Đức Phật, chấm dứt khổ đau là lý do 
tồn tại của Phật giáo.

Đánh giá Nghiệp, ngay cả khi chỉ cho một ý kiến thứ hai, đòi hỏi sự 
can đảm của người bệnh để đối đầu và không phải chạy trốn khỏi cuộc 
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sống khổ đau. Dùng ẩn dụ của Đức Phật về khổ đau như bệnh không thể 
tránh được  một bước xa hơn, sự tương tự của khổ đau tự gây ra và “tự 
miễn dịch “ được nổi bật: cảm xúc đau đớn gây ra bởi chính mình. Nếu khổ 
đau là đau khổ từ sự bất mãn của cuộc sống, khổ đau bằng “loạn thần kinh 
sinh tồn”. Một mong muốn đối diện với “kẻ thù bên trong” và trở thành 
một vị A La Hán hay một vị Bồ Tát (Phật-sẽ-thành) có thể kích thích động 
lực. Tuy nhiên không có nhu cầu gì hoặc trở thành một Phật tử để được 
chẩn đoán bởi Đánh giá Nghiệp và nắm lấy một lối sống lành mạnh. Phật 
Pháp chủ trương vô ngã/tánh không khi cảm xúc căng thẳng làm cho mọi 
thứ trong cuộc sống không lăn trơn tru bằng cách hòa tan, dẹp bỏ, không 
bám víu, không nắm bắt, bỏ tham ái và xóa bỏ bản ngã-tôi-của tôi. Chẩn 
đoán bởi đánh giá Nghiệp chỉ là khởi đầu để chấm dứt khổ đau.

Khổ đau là một từ khó dịch. Không nghi ngờ gì, khổ đau gắn chặt với 
sự vô thường và không hoàn hảo của cuộc sống. Dòng chảy của cuộc sống 
bị rắc rối như những bánh xe của một cỗ xe đang chạy bị mắc kẹt do sự 
căng thẳng của cuộc sống. ‘Khổ’ bắt đầu ngay sau khi sinh và trở thành 
biểu hiện trong các giao dịch của chúng ta với đoạn diệt, bệnh tật và cái 
chết. Đầu tiên được sử dụng bởi Selye trong những năm 1930, sự căng 
thẳng có thể tương ứng với khổ đau nếu khái niệm là mang gánh nặng cho 
một cá nhân. Trọng lượng, do điều kiện tình huống và thay đổi cảm xúc, 
rất có thể gợi lên những phản ứng không lành mạnh về nghiệp trong thân 
/ khẩu / ý. Các tình trạng lâu dài của đau khổ gây nguy hiểm cho cuộc 
sống khỏe mạnh khi bệnh biến đổi do ô nhiễm lâu dài bởi các kích thích 
tố (adrenaline và cortisol) của căng thẳng. ‘Khổ’ có khả năng làm trầm 
trọng thêm các rối loạn tâm lý như trầm cảm, gây hấn, hoảng sợ hay ám 
ảnh, cũng như các bệnh tâm thần như huyết áp cao, đau tâm lý, kích ứng 
da hoặc những gì bạn có. Mặc dù Pháp không chữa các mất cân bằng hóa 
học, định nghĩa căng thẳng của khổ đau mở ra cánh cửa để thăm dò liệu 
chánh niệm có thể làm giảm căng thẳng và chữa lành các loại rối loạn; 
bệnh vẩy nến là một trường hợp điển hình: chánh niệm chóng cải thiện 
(Kabat-Zinn, 2003).

Đánh giá Nghiệp đòi hỏi sự cam kết và công việc khó khăn, lý do tại 
sao nó không thích hợp cho những người yếu tim,  những người này sẽ 
được hưởng lợi nhiều hơn từ các siêu hình học về thiên đường và địa ngục, 
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và đạo đức “làm và không nên làm” ( SigalovadaSutta ). Tuy nhiên, cho 
những người muốn tự quyết định, sử dụng năng lực của mình để suy nghĩ, 
lựa và chọn chứ không phải theo các điều răn, đánh giá Nghiệp  và cảm xúc 
tái cơ cấu khu vực là một bắt đầu hợp lý cho cuộc sống khỏe mạnh. Làm 
thế nào hạnh phúc có thể thống trị thế giới: Bằng cách tự biết mình?
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