
  

  

BÁT CHÁNH ĐẠO- Nhân và Quả 
Chúng ta sẽ tránh được hiệu ứng gì bằng cách theo tuần tự từng bước trong 8 bước? 

Vẽ một đường thẳng để nối hai ô hợp nhau  

 

 

 

 

            

 
 

        

    

Huỷ hoại lẽ sống, trộm cắp, 
và không chung thuỷ trong 

hôn nhân. 

Nghề nghiệp làm hại mình 
hoặc người khác.. 

Ý nghĩ không tốt và hành 
động độc ác  

Ích kỷ, tham lam và sân 
hận. 

Nói dối, nói lời thêu dệt, nói 
lời thô tục và nhiều chuyện 

Không ý thức và thiếu tập 
trung  

Dễ kích động và suy nghĩ 
tiêu cực   

Không nổ lực để làm điều 
tốt nhất. 
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1 Chánh kiến 

Hiểu tác động của Nghiệp lực theo bản chất 
Nhân Quả. Suy nghĩ với tâm từ và hành động 
tốt dẫn đến Nghiệp lực tốt  

2 Chánh tư duy 
Duy trì tâm thức với tâm từ và sự hài hoà  

3 Chánh ngữ 
Nói năng tử tế, trung thực, có suy nghĩ, thật 
thà không nói lời làm hại người khác.  
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4 Chánh nghiệp 

Tôn trọng mọi sinh vật và chúng sinh. Tránh 
trộm cắp và chung thuỷ trong hôn nhân.  

5 Chánh mạng 
Chọn nghề nghiệp cao quý đem lại sự hài hoà 
cho bản thân và người khác .  

6 Chánh tinh tấn 
Chân thành làm tốt nhất để trở thành người 
tốt hơn .  
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7 Chánh niệm 
Luôn ý thức về những gì chúng ta nghĩ, nói và 
làm để trở thành người tốt hơn.  

8 Chánh định 

Giữ tâm tập trung và bình tỉnh để thấy rõ ràng 
bản chất của mọi vật.  Hành trì tinh tấn có thể 
khiến chúng ta trở thành người hiểu biết và 
hạnh phúc hơn.  
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CHÙA VIÊN GIÁC - AUSTRALIA 

Những Tác Động Tích Cực Những Tác Động Tiêu Cực 


