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I. Ý ngh)a cça c§u nguyÇn
Trong Ph-t giáo, các të ngï "c§u nguyÇn,"
"c§u xin" hay "°Ûc nguyÇn" °ãc hiÃu Óng ngh)a vÛi thu-t
ngï "pràrthanà" (Sanskrit) hay "patthanà" (Pali). Pràrthanà
b¯t nguÓn të gÑc "pra + arth" có ngh)a là °Ûc nguyÇn, °Ûc muÑn, mong
c§u, c§u xin. C§u nguyÇn, c§u xin hay °Ûc nguyÇn là mÙt tr¡ng thái tâm lý mong
mÏi mÙt iÁu gì ó s½ °ãc thñc hiÇn, s½ °ãc thành tñu hay diÅn ra theo chç ý
cça ng°Ýi mong ãi. Nó ph£n ánh mÙt thái Ù mong chÝ mÙt sñ kiÇn diÅn ra theo
chç ý cça ng°Ýi có °Ûc mong.

Â

Â

Theo ¡o Ph-t, tùy theo Ñi t°ãng
và måc tiêu cça °Ûc muÑn, c§u nguyÇn có thÃ trß thành mÙt tr¡ng thái tâm lý
"tham" téc mong muÑn gÓm thâu vÁ cho mình, gia ình mình, ng°Ýi thân
mình, hay mÙt tr¡ng thái tâm lý "vË tha" mong cho ng°Ýi khác, chúng
sanh °ãc iÁu lãi ích, an l¡c và h¡nh phúc. Nói cách khác, b£n thân cça sñ c§u
nguyÇn mang tính cách trung tính vÁ ph°¡ng diÇn ¡o éc. Tính ch¥t ¡o éc cça
c§u nguyÇn °ãc xác Ënh tÑt hay x¥u tùy thuÙc vào måc tiêu cça nó cing nh° hÇ
qu£ cça nó diÅn ra Ñi vÛi Ñi t°ãng °ãc mong c§u. N¿u các °Ûc mong cça c§u
nguyÇn h°Ûng vÁ t° lãi, t° hïu, cho cái ta và cái ta sß hïu thì c§u nguyÇn
trong tr°Ýng hãp này là mÙt lòng tham, Óng ngh)a vÛi tham ái (patthanà
vuccati ta.nhà,Â tác
ph©mMahàÂ NidesaÂ I.
316-37). Nói cách khác, c§u mong nhïng iÁu x¥u xa cho måc tiêu vË k÷, t° hïu,
thì c§u nguyÇn s½ Óng ngh)a hay mang tính ch¥t cça lòng tham (patthana
lakkha.no lobho,Â tác
ph©mÂ Nettippakara.na,tr.27).
Ng°ãc l¡i, các °Ûc m¡ m°a hòa gió thu-n, nông dân °ãc mùa, ¥t n°Ûc hòa bình
và th¿ giÛi h¿t chi¿n tranh là các sñ mong c§u "thiÇn" (kusala)
vì tính cách vË tha cça måc tiêu mong °Ûc. Þ ây, sñ c§u nguyÇn h°Ûng ¿n phúc
lãi và h¡nh phúc cça ng°Ýi khác, mong iÁu vui và an lành ¿n vÛi xã hÙi loài
ng°Ýi, hoàn toàn không có bóng dáng cça lòng vË k÷, tóm thâu vÁ cho mình. MÙt °Ûc
nguyÇn nh° v-y là °Ûc nguyÇn chánh áng và mang tính cách thiÇn ích.

II. C§u nguyÇn th¥p
kém và c§u nguyÇn cao th°ãng

Nh° vëa trình bày, b£n ch¥t ¡o
éc cça c§u nguyÇn s½ °ãc phân Ënh tùy theo ý t°ßng hay chç tâm mong °Ûc cça
ng°Ýi c§u nguyÇn. N¿u Ñi t°ãng và måc tiêu cça mong °Ûc °ãc phân ra tÑt và x¥u
thì c§u nguyÇn hay °Ûc nguyÇn cing theo ó °ãc phân thành 2 lo¡i: th¥p kém và
cao th°ãng.

C§u nguyÇn th¥p kém là lòng
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mong °Ûc nhïng iÁu b¥t chính, nhïng gì có h¡i cho nhân qu§n, xã hÙi, nhïng gì
i ng°ãc l¡i lãi ích cça sÑ ông. MÙt °Ûc muÑn gi¿t ng°Ýi (dù là k» thù), c°Ûp
o¡t tài s£n cça ng°Ýi khác, chi¿m o¡t vã/chÓng ng°Ýi khác, lëa £o ng°Ýi khác
b±ng lÝi nói v.v. là nhïng °Ûc muÑn th¥p kém vÁ ¡o éc. Nhïng c§u nguyÇn cho
chi¿n tranh x£y ra, cho ng°Ýi khác bË gi¿t ch¿t, bÇnh t-t, tán gia b¡i s£n, cho
nhïng món lãi lÙc b¥t chánh, phi pháp cho mình, gia ình mình, ng°Ýi thân mình,
cÙng Óng mình, xã hÙi mình và ¥t n°Ûc mình v.v. Áu là nhïng thé c§u nguyÇn
hay °Ûc muÑn trái l¡i vÛi sñ phát triÃn ¡o éc b£n thân và cÙng Óng, do ó °ãc
xem là các °Ûc muÑn hay c§u nguyÇn th¥p hèn. Có nhiÁu lÝi c§u nguyÇn x¥u ã trß
thành nhïng lÝi nguyÁn rça, trù »o, th° ¿m, Ã h¡i ng°Ýi khác. Có lÝi c§u nguyÇn
ph£n ánh thái Ù bÏn x»n, vË k÷, cá nhân và không tùy h÷ vÛi thành công và h¡nh
phúc cça ng°Ýi khác. T¥t c£ nhïng °Ûc nguyÇn nh° v-y Áu thuÙc th¥p kém, và
không có giá trË ¡o éc.

C§u nguyÇn cao th°ãng, trái l¡i
phát xu¥t të t¥m lòng vô ngã, vË tha, të tình th°¡ng không phân biÇt giÛi tính,
giai c¥p xã hÙi, không phân biÇt thân s¡, b¡n thù, chÉ vì mang l¡i lãi ích,
phúc lãi và niÁm an vui cho ng°Ýi khác v.v. Ðó là nhïng c§u nguyÇn hay °Ûc muÑn
thiÇn và ¡o éc. Nhïng °Ûc muÑn cho chi¿n tranh ch¥m dét, không còn c£nh máu Õ,
không còn c£nh sát h¡i con ng°Ýi, Ùng v-t và môi tr°Ýng; nhïng °Ûc muÑn cho h¡nh
phúc ôi léa cça k» khác °ãc lâu bÁn, c£nh chia r», phân hóa trß nên oàn tå,
liên k¿t nhau; nhïng °Ûc muÑn cho mÍi ng°Ýi có công n viÇc làm Õn Ënh, không
ai c°Ûp bóc séc lao Ùng và tài s£n cça ai, mÍi ng°Ýi th°¡ng yêu, ùm bÍc và
giúp á nhau v.v. là nhïng °Ûc muÑn hay c§u nguyÇn cao th°ãng, và có giá trË ¡o
éc.

Theo lÝi Ph-t d¡y, có nhiÁu
nguyên nhân d«n ¿n các °Ûc muÑn hay c§u nguyÇn th¥p kém và cao th°ãng. Trong
bài kinh nói vÁ các h¡t giÑng tâm thuÙc bÙ Tng Chi (A. V. 213) éc Ph-t °a ra
m°Ýi nguyên nhân sâu xa d«n ¿n các °Ûc muÑn và c§u nguyÇn th¥p kém. M°Ýi
nguyên nhân ó là: (1) quan niÇm sai l§m, (2) t° duy sai l§m, (3) lÝi nói sai l§m,
(4) hành vi sai l§m, (5) l-p nghiÇp phi pháp, (6) n× lñc sai l§m, (7) chú tâm
sai l§m, (8) thiÁn Ënh sai l§m, (9) ki¿n théc sai l§m, (10) tñ do sai l§m. M°Ýi
nguyên nhân này thñc ch¥t có nguÓn gÑc sâu xa të quan niêm sai l§m. Chính
"quan iÃm" là chç não cça nh-n théc và hành Ùng. MÙt khi nh-n théc
sai thì hành Ùng trß nên nguy h¡i cho ¡o éc và phúc lãi cça ng°Ýi khác. Ví då
khi mÙt ng°Ýi nào ó nh-n théc sai l§m r±ng gi¿t ng°Ýi, c°Ûp cça, quan hÇ tình
dåc phi pháp, nói láo Ã lëa g¡t ng°Ýi, uÑng r°ãu, hút thuÑc và n ch¡i xa xÉ,
là không có h¡i hay không trái vÛi nguyên t¯c ¡o éc cn b£n cça xã hÙi loài
ng°Ýi, thì ch¯c ch¯n r±ng ng°Ýi ó không nhïng có nhïng °Ûc muÑn x¥u ác, tÕn h¡i
tha nhân và xã hÙi mà còn có thÃ có các hành vi b¥t thiÇn, Ã em vÁ lãi ích vË
k÷ cho b£n thân mình. Trong tr°Ýng hãp này, ng°Ýi c§u nguyÇn hay có °Ûc nguyÇn
th¥p kém s½ b¥t ch¥p lu-t pháp, làm nhïng iÁu b¥t chính, tÕn h¡i cho ¡o éc
xã hÙi. Do ó, Ã ch·n éng các c§u nguyÇn hay °Ûc muÑn x¥u xa ó, tr°Ûc nh¥t
và h¡n bao giÝ h¿t, chúng ta nên phát triÃn quan iÃm chân chánh (sammà-di.t.thi).
Nói cách khác, quan iÃm chân chánh là §u mÑi cça t¥t c£ hành vi ¡o éc em l¡i
lãi ích cho b£n thân và tha nhân.

Cing trong bài kinh trên, éc
Ph-t trình bày 10 nguyên nhân cça °Ûc muÑn hay c§u nguyÇn cao th°ãng, ó là:
(1) quan niÇm chân chánh, (2) t° duy chân chánh, (3) lÝi nói chân chánh, (4)
hành vi chân chánh, (5) l-p nghiÇp chân chánh, (6) n× lñc chân chánh, (7) chú
tâm chân chánh, (8) thiÁn Ënh chân chánh, (9) ki¿n théc chân chánh, (10) tñ do
chân chánh.

Quan niÇm chân chánh °ãc xem
là y¿u tÑ d«n §u cça chín lo¡i chân chánh còn l¡i. Theo lÝi Ph-t d¡y, quan iÃm
chân chánh là cái nhìn vÁ con ng°Ýi và sñ v-t d°Ûi ánh sáng cça nguyên lý duyên
khßi hay t°¡ng thuÙc, không có mÙt nguyên nhân khßi thçy, sanh ra muôn v-t.
Quan niÇm nh° v-y ánh Õ hoàn toàn mÙt niÁm tin sai l§m vÁ mÙt ¥ng t¡o dñng,
sanh ra s¡n hà vi trå do ó n¯m l¥y cán cân th°ßng ph¡t ¡o éc con ng°Ýi. Ng°Ýi
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có quan niÇm chân chánh s½ làm chç b£n thân mình, không than trÝi trách ¥t vÁ
nhïng au khÕ khách quan, vì nh-n théc rõ r±ng nguyên nhân cça nó là nhïng hành
vi tham lam, sân h-n, si mê và tham ái trong hiÇn Ýi hay trong quá khé. Ng°Ýi
có quan iÃm chân chánh cing nhìn th¥y °ãc ph°¡ng diÇn khác cça cuÙc Ýi là tr¡ng
thái h¡nh phúc và an l¡c do v¯ng bóng hoàn toàn các khÕ au tâm sinh lý. ÐÃ ¡t
°ãc an l¡c này, không thÃ c§u xin mÙt ¥ng th§n linh ban giáng hay mua Õi b±ng
tiÁn b¡c, danh vÍng, chéc s¯c, trái l¡i chÉ có phát triÃn chín iÁu chân chánh
còn l¡i (nh° ã nêu ß trên) mÛi giúp cho chúng ta có °ãc an l¡c và h¡nh phúc
th-t sñ và bÁn lâu.

Nói tóm l¡i, n¿u m°Ýi tà là nhïng
nguyên nhân, là ch¥t xúc tác, là ch¥t d«n ¡o, là cÙi nguÓn cça nhïng nguyÇn vÍng
hay c§u mong th¥p kém thì 10 chân chánh là nhïng nguyên nhân ng°ãc l¡i, mang l¡i
k¿t qu£ an l¡c và h¡nh phúc cho mình và ng°Ýi, Ýi này và Ýi sau. Ng°Ýi Ç tí
cça éc Ph-t nói riêng, và ng°Ýi mong mÏi ti¿n bÙ ¡o éc nói chung nên phát
triÃn 10 chân chánh Ã sÑng an vui trong Ýi.

III. Khái niÇm c§u an
và c§u siêu

Ð¡o Ph-t không chú trÍng ¿n °Ûc
muÑn thu§n túy. Ð¡o Ph-t chç tr°¡ng hành Ùng thñc tiÅn. M·c dù trong ¡o Ph-t
có nhiÁu bài kinh d¡y vÁ cách th¿ nào Ã ¡t °ãc an l¡c và h¡nh phúc trong cuÙc
sÑng, cing nh° cách tu t-p Ã sanh vÁ th¿ giÛi cça các éc Ph-t, khái niÇm
"c§u an và c§u siêu" không nhïng không ph£n ánh °ãc iÁu trên mà còn
có thÃ gây hiÃu l§m r±ng ¡o Ph-t là ¡o cça c§u nguyÇn và van xin, ¡o tùy vào
tha lñc.

VÁ të nguyên, khái niÇm
"c§u an" và "c§u siêu" mÛi xu¥t hiÇn g§n ây trong giÛi Ph-t
giáo ViÇt Nam.
"C§u an" có ngh)a là en là "c§u cho mÙt ng°Ýi nào ó °ãc khÏe
m¡nh và an l¡c," trong khi "c§u siêu" có ngh)a là "c§u cho
ng°Ýi ch¿t °ãc siêu Ù, °ãc sanh vÁ th¿ giÛi cça ch° Ph-t."

Nh° v-y c§u an là sñ mong muÑn,
là °Ûc vÍng °ãc khÏe m¡nh, an l¡c và h¡nh phúc. Nó không giÛi h¡n ß viÇc c§u cho
ng°Ýi bÇnh sÛm lành m¡nh, tai qua n¡n khÏi, nh° nhiÁu ng°Ýi ã hiÃu l§m. ÐÃ °ãc
khÏe m¡nh, tai qua n¡n khÏi và sñ an l¡c nÙi tâm, theo éc Ph-t là m×i ng°Ýi ph£i
tñ trau dÓi Ýi sÑng ¡o éc và trí tuÇ, phát huy các h¡nh lãi tha, giúp á mÍi
ng°Ýi, sÑng an trå, chánh niÇm và tÉnh théc trong tëng phút giây cça hiÇn t¡i.
Không hoài vÍng vÁ quá khé Ã thoát khÏi th¿ giÛi kinh nghiÇm au th°¡ng. Không
hoài vÍng vÁ t°¡ng lai Ã không lo âu và sã sÇt. SÑng mÙt cách sáng suÑt, bình
th£n trong hiÇn t¡i Ã kh¯c ch¿ mÍi tham °u ß Ýi. Ng°Ýi sÑng °ãc nh° v-y thì
lúc nào cing "an" lúc nào cing khÏe m¡nh, cing h¡nh phúc, không c§n c§u
nguyÇn và mong mÏi cing °ãc. Trái l¡i, n¿u chúng ta sÑng buông lung, sa Ía, bÏ
r¡i hiÇn t¡i, không làm các iÁu thiÇn, trái l¡i r¡i vào con °Ýng tÙi l×i thì
dù có c§u nguyÇn bao nhiêu cing không thÃ an Õn °ãc. Trên tinh th§n ó, Ã
tránh hiÃu l§m, kinh c§u an nên Õi thành "kinh an l¡c."

C§u siêu là nguyÇn vÍng hay °Ûc
muÑn mÙt ng°Ýi nào ó °ãc siêu thoát hay sanh vÁ th¿ giÛi ch° Ph-t. Do ó, chï
"c§u siêu" có thÃ là hình théc vi¿t ng¯n cça të "c§u siêu Ù"
hay "c§u siêu sanh" hay §y ç h¡n "c§u siêu sanh TËnh Ù."
Nh° v-y, c§u siêu là nguyÇn vÍng và °Ûc muÑn nh¯m tÛi chç y¿u là ng°Ýi quá cÑ.
Trong các n°Ûc Ph-t giáo B¯c tông do chËu £nh h°ßng cça pháp môn TËnh ÐÙ, các
kinh °ãc Íc tång vào các lÅ tang và ám giÕ th°Ýng là kinh A-di-à, kinh ÐËa
T¡ng và Vu-lan. Tång kinh A-di-à chç y¿u là nh¯c cho ng°Ýi ch¿t nhÛ l¡i pháp
môn niÇm Ph-t thiÁn "nh¥t tâm b¥t lo¡n" nh° là iÁu kiÇn tiên quy¿t Ã
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vãng sanh TËnh ÐÙ, Ã h°¡ng linh n°¡ng theo ó niÇm Ph-t mà vãng sanh. Tång
kinh ÐËa T¡ng mÙt m·t nh±m ôn l¡i công éc hi¿u th£o cça bÓ-tát này, m·t khác
phát huy và tu t-p m£nh ¥t tâm (Ëa = tâm Ëa). Khi tång kinh này, con cháu cça
ng°Ýi quá vãng °ãc dËp hÍc hÏi vÁ hi¿u h¡nh và còn có c¡ hÙi Ã trau dÓi tâm
tánh cho thu§n thåc. ÐÍc kinh Vu-lan Ã hÍc hÏi t¥m g°¡ng báo hi¿u ·c biÇt cça
ngài Måc-kiÁn-liên. Nói chung, các bài kinh trên không chÉ có tác dång tÑt cho
ng°Ýi quá cÑ mà h¡n h¿t làm nh±m giáo dåc cho thân quy¿n cça ng°Ýi ch¿t vÁ các
ph°¡ng pháp tu t-p và làm ph°Ûc. Theo ¡o Ph-t, không ai có thÃ siêu Ù cho ai.
Không ai có thÃ gi£i thoát cho ai. Sñ c§u nguyÇn chÉ mang tính cách biÃu t°ãng,
thÃ hiÇn t¥m lòng th°¡ng kính và bi¿t ân Ñi vÛi ng°Ýi quá cÑ, và ß ph°¡ng diÇn
khác nh±m nh¯c cho ng°Ýi quá cÑ bi¿t vÁ quy lu-t sanh tí mà không còn quy¿n luy¿n
th¿ gian, dÅ dàng ra i hay tái sanh. Do ó, Ã tránh hiÃu l§m, thu-t ngï
"kinh c§u siêu" nên Õi thành "kinh siêu Ù" hay "kinh
siêu thoát."

Nói tóm l¡i, Ã °ãc séc khÏe
và an l¡c, theo ¡o Ph-t, chúng ta ph£i tu t-p công éc, làm viÇc lành, sÑng ti¿t
ch¿, ngç nghÉ n uÑng thích hãp, an trå vào hiÇn t¡i, l¥y chánh niÇm và sñ tÉnh
théc làm ph°¡ng châm cça cuÙc sÑng. Ð°ãc nh° v-y thì sñ an l¡c s½ hiÇn diÇn nh°
ng°Ýi b¡n Óng hành cça ta trong cuÙc Ýi. T°¡ng tñ, Ã °ãc siêu thoát, m×i
ng°Ýi ph£i tñ trang bË cho mình các hành trang ¡o éc khi còn khÏe m¡nh, Ã
khi c¡n vô th°Ýng ¿n, nh¯m m¯t xuôi tay, nghiÇp thiÇn cça chúng ta s½ d«n d¯t
chúng ta tái sanh vÁ c£nh giÛi tÑt hay vãng sanh vÁ c£nh giÛi cça ch° Ph-t. Þ
ây, không hÁ có y¿u tÑ tha lñc. T¥t c£ tùy thuÙc vào Ýi sÑng ¡o éc, trí tuÇ
và thái Ù sáng suÑt cça chúng ta.

IV. C§u nguyÇn và k¿t
qu£

Trong ¡o Ph-t, c§u nguyÇn hay
°Ûc muÑn dù là ¡o éc và cao th°ãng cing có giá trË r¥t giÛi h¡n, ß ph¡m vi cça
ý chí, ché ch°a thÃ hiÇn cå thÃ ß hành Ùng. Ð¡o Ph-t do ó Á cao chç thuy¿t
hành vi ¡o éc có chç ý (cetana) nh° là nÁn t£ng cça các thành công
và to¡i nguyÇn trong cuÙc sÑng. Nói cách khác, c§u nguyÇn hay °Ûc muÑn dù tÑt ¹p
¿n âu n¿u không có hành Ùng hay éng dång cå thÃ cing trß nên vô ích. HÍc
thuy¿t hành vi ¡o éc cça Ph-t giáo trên c¡ sß này ã óng vai trò quan trÍng
trong Ýi sÑng ¡o éc cça con ng°Ýi. Ð¡o Ph-t không d¡y ta sÑng vÛi nhïng °Ûc
muÑn hay c§u nguyÇn suông, trái l¡i d¡y ta các ph°¡ng pháp cå thÃ Ã bi¿n niÁm
m¡ °Ûc chân chánh và cao ¹p trß thành hiÇn thñc.

Trên tinh th§n hành Ùng là
quan trÍng, °Ûc muÑn là phå thuÙc, ¡o Ph-t ã d¡y chúng ta sÑng vÛi mÙt thái Ù
tñ tin vào các hành thiÇn và ¡o éc cça b£n thân trong viÇc mang l¡i h¡nh phúc
và sñ to¡i nguyÇn trong Ýi. MÙt khi hiÃu °ãc ¡o lý nhân qu£ cça Ph-t, ngh)a
là hiÃu r±ng không có ai c§m cân cuÙc sÑng th°ßng ph¡t, ngoài chính hành vi thiÇn
ác cça chúng ta, ng°Ýi Ph-t tí không ph£i m¥t thÝi giÝ Ã c§u nguyÇn hay °Ûc muÑn
này nÍ. N¿u th§n linh không thÃ giúp °ãc hÍ trong các hành vi b¥t thiÇn n¿u có
cça hÍ, thì thí hÏi làm sao hÍ có thÃ céu giúp °ãc chúng ta. Th§n linh và th°ãng
¿ n¿u có cing không sÑng ngoài quy lu-t nhân qu£ t°¡ng duyên. Do ó, ng°Ýi Ph-t
tí không d¡i gì ph£i trông chÝ vào mÙt quyÁn nng b¥t th-t cça th°ãng ¿, chúa
trÝi, m¹ sanh m¹ Ù, éc ông, éc bà v.v. Ng°Ýi Ph-t tí ý théc sâu s¯c r±ng, mÙt
khi ã t¡o nghiÇp ác, dù có van xin, chúng ta cing ph£i là ng°Ýi g·t hái k¿t qu£
au khÕ cça nó. Không ai có thÃ ánh Õ quy lu-t muôn Ýi này. Sau ây là mÙt
o¡n kinh cho th¥y rõ iÁu ó:

"N¿u ai làm 10 nghiÇp
ác, rÓi mÙt qu§n chúng ông £o ¿n c§u kh©n van xin, thành kính mong r±ng ng°Ýi
¥y s½ °ãc sanh thiÇn thú. Sñ c§u kh©n nh° v-y là vô ích. Làm 10 nghiÇp ác ph£i
r¡i vào Ía xé. Sñ thÃ nh° có mÙt ng°Ýi qung t£ng á vào hÓ n°Ûc, rÓi nhiÁu
ng°Ýi ¿n c§u kh©n van xin cho t£ng á ¥y °ãc nÕi lên. Sñ c§u kh©n nh° v-y là
http://www.phatgiaobaclieu.com

Powered by Joomla!

Táº¡o bá»Ÿi: 27 April, 2018, 13:24

GiÃ¡o Há»™i Pháº-t GiÃ¡o Viá»‡t Nam Tá»‰nh Báº¡c LiÃªu

vô ích. Vì t£ng á, vÛi séc n·ng cça nó, không thÃ nÕi lên, không thÃ trôi vào
bÝ nh° lÝi c§u kh©n. Cing v-y, t¡o 10 nghiÇp ác thì ph£i r¡i vào Ía xé
"(T°¡ng ¯ng IV, 313).

Þ ây lÝi cça Ph-t nh±m xác
quy¿t r±ng hành vi ác và b¥t thiÇn là nguyên nhân gây ra các h-u qu£ khÕ au,
mà ng°Ýi ã t¡o ra nó ph£i gánh chËu trong Ýi cça mình, dù hiÇn t¡i hay vÁ
sau. Séc gia trì và c§u nguyÇn trong tr°Ýng hãp này không có giá trË ¡o éc
nào c£. Bßi l½, n¿u c§u nguyÇn có k¿t qu£ thì ch¯c ch¯c r±ng nhïng ng°Ýi triÇu
phú, t÷ phú trên th¿ gian này ph£i là nhïng ng°Ýi siêu sanh tr°Ûc nh¥t, °ãc h¿t
tÙi tr°Ûc nh¥t, do tiÁn rëng biÃn b¡c cça hÍ tung ra trong các buÕi c§u nguyÇn
tôn giáo.

Theo éc Ph-t, nhân qu£ là ng°Ýi
th©m phán tuyên án au khÕ cho ng°Ýi ã t¡o ra nghiÇp x¥u ác và ban th°ßng h¡nh
phúc cho ng°Ýi hiÁn l°¡ng. VË th©m phán này không thÃ bË các hình théc hÑi lÙ
th¿ gian tác Ùng, Ã c£i en thành tr¯ng, Ã tr¯ng án, nh° trong các tr°Ýng hãp
cça pháp lu-t Ýi. VË th©m phán cça nhân qu£ r¥t công minh, chính xác và không
l§m l«n trong khi phán quy¿t nghiÇp báo cça các hành vi thiÇn ác.

VÁ ph°¡ng diÇn c§u nguyÇn hay
°Ûc muÑn thiÇn, éc Ph-t cing kh³ng Ënh r±ng c§u nguyÇn vÁ iÁu thiÇn mà không
n× lñc thñc hiÇn thiÇn cing trß nên vô ích và không có k¿t qu£ nào c£. Trong
các buÕi c§u nguyÇn cao ¹p, th°Ýng ng°Ýi ta mong mÏi cho mình nào là có séc khÏe,
sÑng thÍ, có danh th¡m ti¿ng tÑt, có °ãc s¯c ¹p, có h¡nh phúc v.v. Ðéc Ph-t
kh³ng Ënh r±ng nhïng thé này không thÃ do c§u nguyÇn hay °Ûc muÑn suông mà có
°ãc:

"Này các vË, có nm
iÁu sau ây không thÃ do c§u nguyÇn hay °Ûc muÑn mà có °ãc: (1) tuÕi thÍ
(àyu), (2) s¯c ¹p (va.n.na), (3) h¡nh phúc (sukha), (4) danh ti¿ng (yasa) và
(5) sanh cõi trÝi (sagga)." [Tng Chi, A"nguttara Nikàya, III. 47]

Ngh)a là, theo éc Ph-t, muÑn
có séc khÏe chúng ta ph£i sÑng ti¿t Ù, thiÁn Ënh, không sa ¯m s¯c dåc, không
r°ãu chè, hút sách, siêng thÃ thao, và ngç nghÉ thích hãp. MuÑn có s¯c ¹p ta
ph£i bi¿t giï gìn séc khÏe, n uÑng kiêng cí, nghÉ ng¡i hãp lý, làm viÇc iÁu Ù
v.v. MuÑn có Ýi sÑng h¡nh phúc ta ph£i làm thiÇn, bÏ ác, tuân thç pháp lu-t, sÑng
vì lãi ích cça mình và ng°Ýi khác. MuÑn có danh ti¿ng ta ph£i siêng nng hÍc t-p,
làm viÇc chm chÉ, sÑng có l°¡ng tâm, ¡o éc, c°¡ng trñc, liêm s), công b±ng,
thanh cao, rÙng l°ãng giúp á ng°Ýi khác và làm nhiÁu viÇc tÑt. MuÑn sanh cõi
trÝi thì ph£i tu nhân tích éc, phát triÃn 10 h¡nh lành, tu thiÁn Ënh, bÑ thí
cúng d°Ýng và làm nhiÁu viÇc të thiÇn. Nói chung, t¥t c£ nhïng thé ó không thÃ
do c§u nguyÇn hay °Ûc muÑn mà có °ãc. Þ ây, chúng ta th¥y chç ngh)a hành Ùng
¡o éc là ph°¡ng châm cça mÙt Ýi sÑng h¡nh phúc và an l¡c theo Ph-t giáo.

Kinh iÃn Ph-t giáo cing xác Ënh
r±ng mÙt Ýi sÑng an l¡c, h¡nh phúc và gi£i thoát không ph£i là hÇ qu£ cça nhïng
°Ûc muÑn cao ¹p mà là k¿t qu£ cça quá trình n× lñc trau dÓi ¡o éc, thiÁn Ënh
và trí tuÇ:

"MÙt ng°Ýi không chú
tâm trong sñ tu t-p, d«u có khßi lên °Ûc muÑn °ãc gi£i thoát khÏi các l-u ho·c,
không còn ch¥p thç, °Ûc muÑn ¥y nh¥t Ënh không °ãc to¡i nguyÇn" (Tng
Chi III A, 123. T°¡ng ¯ng III, 184).

Nói cách khác các °Ûc muÑn hay
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c§u nguyÇn cao ¹p trái vÛi nguyên lý nhân qu£ báo éng chÉ là mÙt sñ mÏi mòn chÝ
ãi, vô ích và không c§n thi¿t, và ôi khi còn mang l¡i sñ chán ch°Ýng và th¥t
vÍng:

V¯t sïa n¡i "sëng"
con bò cái
Tìm d§u n¡i thùng cát có n°Ûc
D§u °Ûc nguyÇn cing không thành tñu-- (Kinh Trung BÙ I, 103).

Sñ giác ngÙ, gi£i thoát hay chéng
¯c trong Ph-t giáo là k¿t qu£ cça quá trình dày công tu t-p, ch·t Ñt phiÁn
não, l-u ho·c. Sñ t-n diÇt phiÁn não là cÙi nguÓn cça Ni¿t-bàn, cça ¡o qu£ Vô
th°ãng BÓ Á. Nh°ng ó không ph£i là hÇ qu£ cça c§u nguyÇn hay céu r×i:

"MuÑn chéng °ãc Vô
th°ãng BÓ Á mà không o¡n trë Sát Ð¡o Dâm VÍng, ch³ng khác nào nh° n¥u cát muÑn
thành c¡m, dù tr£i qua ngàn éc ki¿p cing không thÃ nào thành tñu °ãc"
(Lng Nghiêm, VI, 234-242).

Trong quá trình h°Ûng ¿n gi£i
thoát cça mÍi hành gi£, Ðéc Ph-t ã tuyên bÑ là Ngài chÉ óng vai trò cça Ð¡o
S° d«n °Ýng, không thÃ ban bÑ cho chúng ta k¿t qu£ gi£i thoát. Do ó, Ã ¡t
chân lý gi£i thoát, chúng ta ph£i là hành gi£ tu t-p, nh° bài kÇ d°Ûi ây, Ðéc
Ph-t ã khuyên:

"Hãy tñ siêng
trau dÓi,
Nh° Lai chÉ thuy¿t d¡y.
Tñ hành trì thiÁn Ënh,
Tñ gi£i thoát ác nghiÇp" (Kinh Pháp Cú, kÇ 276)

Sñ tu t-p trên c¡ sß n× lñc cça
tñ thân còn °ãc Ðéc Ph-t sánh ví vÛi Ñc £o vïng ch¯c, chính trên c¡ sß này
hoa tÉnh théc s½ nß rÙ, phiÁn não nghiÇp ch°Ûng bË tiêu trë:

"Hãy tñ làm
hòn £o,
Tinh c§n g¥p sáng suÑt,
Trë c¥u u¿: thanh tËnh.
Ð¿n thánh Ëa ch° Ph-t" (Kinh Pháp Cú, kÇ 236).

Và Ðéc Ph-t cing l°u ý chúng
ta, không ph£i të Ngài, không ph£i të ân sçng céu chuÙc cça Thiên Chúa, không
ph£i do mÙt ai, mà chính do sñ tñ tu t-p cça chúng ta d«n chúng ta ¿n sñ giác
ngÙ. Có nh° v-y, sñ giác ngÙ ¥y mÛi vïng ch¯c:

"Ch³ng ph£i
n°¡ng ng°Ýi khác,
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Mà ¡t °ãc Ni¿t-bàn,
Do tñ iÁu, tñ n°¡ng,
Mà ích ¿n kiên cÑ " (Kinh Pháp Cú, kÇ 323).

Do ó, ng°Ýi Ph-t tí khi n¯m vïng
nguyên lý nhân qu£ nghiÇp báo là cán cân th°ßng ph¡t chính xác, công b±ng, nên
không hoài công nhÍc séc mong ãi, vÍng c§u. Trái l¡i, khi làm xong b¥t kó viÇc
thiÇn nào, hÍ trß nên th£n nhiên, ung dung, không chÝ ãi k¿t qu£, vì hÍ bi¿t
ch¯c ch¯n r±ng k¿t qu£ tÑt s½ ¿n, không chóng thì chày. Hai câu th¡ vô danh
sau ây cho th¥y mÙt niÁm tin chân chánh ó:

Khai trì b¥t ãi
nguyÇt
Trì thành t¥t tñ lai

T¡m dËch là:

Ðào ao ch³ng ãi
trng sao
Khi ao có n°Ûc trng sao hiÇn vÁ!

Nói tóm l¡i, c§u nguyÇn có giá
trË r¥t giÛi h¡n trong Ýi sÑng ¡o éc cça ng°Ýi Ph-t tí. Ng°Ýi Ph-t tí theo
úng tinh th§n Ph-t giáo là ng°Ýi theo chç ngh)a hành Ùng thiÇn, ché không ph£i
là ng°Ýi chÉ bi¿t °Ûc vÍng thiÇn. Chính hành Ùng thiÇn quy¿t Ënh Ýi sÑng ¡o
éc ché không ph£i nhïng c§u nguyÇn hay °Ûc nguyÇn chân thành.

V. C§u nguyÇn, phát
nguyÇn và hÓi h°Ûng

Trong Ph-t giáo Ð¡i thëa còn
có hai khái niÇm liên hÇ ¿n c§u nguyÇn là "phát nguyÇn" và "hÓi
h°Ûng" hay "hÓi h°Ûng công éc." Hai khái niÇm này chéa t£i ý
ngh)a ¡o éc r¥t cao và ã trß thành n¿p sÑng cça các Ph-t tí theo truyÁn thÑng
B¯c tông hay Ð¡i thëa.

Trong nhiÁu tr°Ýng hãp nh°
chúng ta chéng ki¿n trong cuÙc sÑng, c§u nguyÇn th°Ýng ph£n ánh thái Ù tâm lý
mong c§u hay mong ãi nhïng lãi ích hay h¡nh phúc cho b£n thân mình, gia ình
mình, ¥t n°Ûc mình. Dù là các °Ûc muÑn hay mong mÏi thiÇn, nó cing th°Ýng xoay
quanh cái ta, vì cái ta, dù nhÏ hay lÛn. Nó có thÃ mang dáng d¥p cça vË k÷,
trong sñ sâu kín nh¥t cça tâm hÓn. Ng°Ýi ta th°Ýng c§u nguyÇn cho ng°Ýi thân
mình, ché ít ai ngh) ¿n viÇc c§u nguyÇn nhïng iÁu tÑt lành cho k» thù mình,
cho nhïng ng°Ýi hãm h¡i mình. Thái Ù tâm lý này giÛi h¡n vào ng°Ýi thân, ng°Ýi
làm tÑt cho mình, ng°Ýi có ân ích vÛi mình ã trß thành thói quen và t-p khí cça
chúng sanh nhiÁu Ýi.

Các b-c bÓ-tát cça Ph-t giáo
thì khác h³n. Các ngài không còn thái Ù nh-n théc l-p c°Ûc trên thân s¡. ÐÑi vÛi
các ngài, t¥t c£ chúng sanh là thân b±ng quy¿n thuÙc të nhiÁu Ýi ki¿p trong
quá khé. Chúng ta ã tëng là cha m¹, anh em, b¡n bè, thân thuÙc, vã chÓng cça
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nhau trong chuÕi dài vô thçy cça sanh tí. Tình th°¡ng thân quy¿n và Óng lo¡i
không thÃ ngn c£n °ãc các ngài. Lòng të bi cça các ngài ã siêu v°ãt ranh giÛi
cça bÉ thí, ta ng°Ýi, thân s¡, thù b¡n, mà còn tr£i rÙng ¿n các loài Ùng v-t
và cây cÏ, côn trùng. MÙt tình th°¡ng vô bÝ b¿n nh° v-y ã thúc giåc các ngài
không sÛm chéng ¯c ¡o qu£ vô th°ãng bÓ-Á Ã céu Ù chúng sanh ang au khÕ
trong ba cõi.

Ð¡o lý bÓ-tát ã d¡y ng°Ýi Ph-t
tí mß rÙng tình th°¡ng và trí tuÇ ¿n vÛi mÍi ng°Ýi và mÍi loài. MÙt khi d¥n thân
trên con °Ýng bÓ-tát, ng°Ýi Ph-t tí tr°Ûc nh¥t ph£i bi¿t "phát tâm."
Sñ phát tâm bao gÓm 2 b°Ûc: tr°Ûc nh¥t là phát tâm giác ngÙ nh° Ph-t và bÓ-tát
(phát bÓ-Á tâm) sau ó là phát tâm Ù chúng sanh. Phát tâm Ù chúng sanh chính
là "phát nguyÇn" cça ng°Ýi hÍc theo h¡nh bÓ-tát. Phát tâm giác ngÙ là
mÙt quá trình tñ tu, tñ Ù. Phát tâm Ù chúng sanh và quá trình lãi tha, và céu
Ù tha nhân. H¡nh bÓ-tát bao trùm tñ Ù và Ù tha, chéa ñng §y ç nhân h¡nh
và qu£ chéng.

Ngoài ra, ng°Ýi Ph-t tí còn ph£i
bi¿t hÓi h°Ûng công éc tu t-p cça mình ¿n vÛi t¥t c£ chúng sanh trong ba cõi
sáu °Ýng. N¿u phát tâm giác ngÙ và phát nguyÇn Ù sanh là nhïng t¥m lòng vì ¡o
cao c£, vì th°¡ng xót chúng sanh thì hÓi h°Ûng công éc là mÙt thÃ hiÇn cå thÃ
cça t¥m lòng giác ngÙ và bao la ó. Ngh)a là, ng°Ýi Ph-t tí tu t-p không ph£i
vì cho mình mà cho ng°Ýi, thành qu£ giác ngÙ và công éc thu ho¡ch °ãc không
ph£i Ã dành riêng cho mình, mà còn san s» Áu cho chúng sanh. Chia s» công éc
nh° v-y chính là làm cho tâm mình giác ngÙ, làm cho tình th°¡ng trß nên siêu v°ãt
biên giÛi, thÝi gian và không gian.

Nói mÙt cách khác, ng°Ýi Ph-t
tí hiÃu rõ ¡o lý cça éc Ph-t s½ không còn c§u nguyÇn mang tính ch¥t "thu
h¹p" lãi l¡c cho b£n thân mình, gia ình mình, quÑc gia mình, mà h¡n h¿t,
ph£i bi¿t phát nguyÇn Ã "mß rÙng" t¥m lòng ra, h°Ûng ¿n lãi ích cça
ng°Ýi khác và t¥t c£ chúng sanh; Ã có nhïng ho¡t Ùng cå thÃ, giác ngÙ mình và
ng°Ýi. Tình c£m vË k÷ và mang tính giÛi h¡n cça "c§u nguyÇn" ã °ãc
tình th°¡ng cça "phát nguyÇn" thay th¿. Phát nguyÇn giác ngÙ Ã tñ Ù.
Phát nguyÇn hÓi h°Ûng công éc cho tha nhân và chúng sanh là Ù tha. Ðây là hai
·c tính thay th¿ hoàn toàn nhïng c§u nguyÇn và °Ûc muÑn có tính cách h¡n cuÙc.

Không có gì cao ¹p cho b±ng
khi ng°Ýi Ph-t tí làm b¥t kó viÇc thiÇn gì không ph£i chÉ cho mình, vì mình, mà
còn cho ng°Ýi khác, vì ng°Ýi khác và nói rÙng ra là t¥t c£ chúng sanh. Sñ nghiÇp
cing nh° måc tiêu lÛn nh¥t cça ng°Ýi Ph-t tí là h°Ûng ¿n sñ giác ngÙ chính
mình và chúng sanh. Sñ phát nguyÇn và hÓi h°Ûng công éc cça ng°Ýi Ph-t tí cing
không ra ngoài måc tiêu giác ngÙ trÍn v¹n, ngh)a là cùng nhau tu hành và thành
Ph-t:

NguyÇn em công éc
này
H°Ûng vÁ kh¯p t¥t c£
ÐÇ tí và chúng sanh
ÐÁu trÍn thành Ph-t ¡o.

VI. K¿t lu-n

Nh° v-y, ¡o éc cça ng°Ýi Ph-t
tí không chi n±m ß nhïng hành vi ¡o éc cho b£n thân, mà con cho xã hÙi loài
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ng°Ýi và các loài Ùng v-t. Måc tiêu ¡o éc rÙng rãi nh° v-y rõ ràng không thÃ
phát sanh të °Ûc muÑn ¡n thu§n, mà ph£i phát xu¥t të të nh-n théc giác ngÙ cå
thÃ, hành Ùng lãi tha cå thÃ, Ã t¥t c£ chúng ta và chúng sanh cùng tëng b°Ûc
h°Ûng ¿n và thành tñu con °Ýng và ¡o qu£ giác ngÙ, v°ãt thoát v)nh viÅn au
khÕ.

Ðây chính là iÃm khác biÇt
cn b£n nh¥t và quan trÍng nh¥t, giïa ¡o Ph-t và các tôn giáo khác, không nhïng
vÁ ý ngh)a c§u nguyÇn mà còn ß tính ch¥t vË tha, vô ngã bao la trong hành vi ¡o
éc và thiÇn ích cça ng°Ýi Ph-t tí trên con °Ýng tu t-p h¡nh bÓ-tát: phát tâm
giác ngÙ, phát nguyÇn Ù sanh, tu t-p công éc và hÓi h°Ûng công éc ó ¿n
muôn loài, cÑt chÉ Ã giác ngÙ cho mình, ng°Ýi và t¥t c£ chúng sanh./.
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