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Tất cả các tôn giáo, nói chung, đều có động lực từ lòng từ bi và
nhân ái. Mặc dù các tôn giáo thường có sự khác biệt lớn trên bình diện
triết học, nhưng mục đích cơ bản cũng đại khái giống nhau, đó là mang
đến sự tiến triển tốt đẹp. Dĩ nhiên, mỗi tín ngưỡng có những phương pháp
đặc thù. Mặc dù các nền văn hóa dĩ nhiên khác nhau, nhưng chúng ta
đang ngày càng đến gần nhau hơn, vì thế giới ngày càng thu nhỏ với sự
tiến triển của ngành thông tin, tạo dịp tốt để chúng ta học hỏi lẫn nhau.
Tôi cảm thấy điều này rất hữu ích.
Thí dụ, Thiên Chúa giáo có rất nhiều phương pháp rất thực tiễn và
hữu ích để phụng sự nhân loại, nhất là trong lãnh vực giáo dục và y tế. Vì
vậy, các tín đồ Phật giáo còn có nhiều điều cần học hỏi thêm về phương
diện này. Đồng thời, Phật pháp có những phương pháp thiền định sâu xa
và những lý luận triết lý mà các tín đồ Thiên Chúa cũng có thể học hỏi.
Trong thời cổ đại ở Ấn Độ, các tín đồ Phật giáo và Ấn giáo học hỏi lẫn
nhau rất nhiều.
Vì các hệ thống tôn giáo cùng có mục đích cơ bản là làm lợi lạc
cho con người, vì vậy không có gì sai trái nếu chúng ta học hỏi lẫn nhau
về mặt khuyết điểm, còn về mặt ưu điểm thì giúp chúng ta tôn trọng lẫn
nhau; điều này khuyến khích sự hòa hợp và thống nhất. Vì lý do này, tôi
sẽ nói sơ qua về những tư tưởng Phật giáo.
Căn bản của Phật pháp là Bốn Chân Lý Cao Cả (Tứ Diệu Đế) những chân lý về khổ (khổ đế), nguồn gốc của khổ (tập đế), diệt khổ (diệt
đế) và con đường diệt khổ (đạo đế). Tứ đế gồm có hai nhóm quả và nhân:
đau khổ và nguồn gốc của đau khổ; sự chấm dứt đau khổ và con đường
dẫn đến sự diệt khổ. Sự đau khổ giống như một căn bệnh; những điều
kiện bên ngoài và bên trong tạo nên căn bệnh chính là nguồn gốc của đau
khổ. Sự lành bệnh là sự chấm dứt nỗi đau khổ và những nguyên nhân gây
khổ. Những phương thuốc trị bệnh là những con đường chân chính.
Lý do mà các quả, đau khổ và sự diệt khổ, theo thứ tự đi trước các
nhân, nguồn gốc của khổ và con đường diệt khổ, là vì: Trước nhất, ta phải
tìm ra căn bệnh, tức là khổ đế hay diệu đế thứ nhất. Nhưng nếu chỉ nhận
diện ra căn bệnh thôi thì chưa đủ; muốn biết cần dùng thuốc gì thì phải

biết nguyên nhân của căn bệnh. Vì vậy, chân đế thứ nhì của tứ diệu đế là
nguyên nhân hay nguồn gốc của đau khổ.
Chỉ tìm ra nguyên nhân của căn bệnh thôi cũng chưa đủ, ta cần
phải xác định xem có thể trị được bệnh hay không. Nhận thức rằng căn
bệnh có thể chạy chữa được cũng tương tự như chân đế thứ ba, sự chấm
dứt đau khổ và nguyên nhân của đau khổ.
Giờ đây, sự đau khổ mà không ai mong muốn đã được xác nhận;
những nguyên nhân tạo khổ cũng đã được nhận diện; đúng vào thời điểm
mà ta hiểu rằng căn bệnh có thể chữa trị được thì ta sẽ dùng những thứ
thuốc chuyên trị bệnh này. Tương tự như vậy, nương tựa vào những con
đường dẫn đến sự giải thoát đau khổ là một điều thiết yếu.
Trước tiên, điều quan trọng nhất là nhận diện được sự đau khổ.
Khổ, nói chung, gồm có ba loại - khổ vì đau đớn (khổ khổ); khổ vì thay
đổi (hoại khổ); và khổ thâm nhập khắp cùng do ngũ uẩn (hành khổ). Khổ
vì sự đau đớn là những cái khổ mà chúng ta chịu đựng về thể xác hay tinh
thần, thí dụ như bị nhức đầu. Không những con người mà thú vật cũng
mong ước được thoát khỏi cái khổ này. Có những phương cách để tránh
khỏi một vài loại khổ này, thí dụ như uống thuốc, mặc đồ ấm vào và tránh
xa nguyên nhân tạo ra đau đớn.
Loại thứ nhì, khổ vì thay đổi, là điều mà bề ngoài ta cho là lạc thú,
nhưng nếu nhìn cho rõ, thì chỉ là sự đau khổ mà thôi. Lấy thí dụ như mua
một chiếc xe mới là điều mà ta thường cho là thích thú. Khi mới có xe, ta
rất vui vẻ, vừa ý và thỏa mãn, nhưng khi dùng nó thì vấn đề bắt đầu xảy
ra. Nếu chiếc xe tự nó là một niềm vui sướng, thì khi càng sử dụng nguồn
thỏa mãn này, lạc thú của ta phải tăng lên theo, nhưng điều này không
diễn tiến như vậy. Khi được sử dụng nhiều, xe lại bắt đầu tạo ra sự rắc
rối. Vì vậy, ta gọi đây là đau khổ vì thay đổi; sự thay đổi đã phát lộ bản
chất khổ của sự vật.
Loại khổ thứ ba là nền tảng cho hai dạng đau khổ trước và biểu
hiện của nó chính là tâm và thân ô nhiễm của chúng ta. Nó được gọi là
khổ thâm nhập khắp cùng vì nó thâm nhập hay ảnh hưởng đến tất cả các
loại chúng sinh trong luân hồi và do ngũ uẩn gây nên, vì vậy nó là nền
tảng của đau khổ trong hiện tại và gây ra đau khổ trong tương lai. Không
có cách nào tránh được loại khổ này, ngoại trừ bằng cách chấm dứt sự tái
sinh liên tục.
Đây là ba loại khổ nên được nhận diện từ ban đầu. Như thế, không
phải chỉ những cảm thọ được xem là khổ mà ngay cả những hiện tượng

bên ngoài và bên trong, dựa trên đó mà những cảm thọ này phát sinh,
cũng được xem là khổ; những dạng tâm thức và những trạng thái tâm
thức đi kèm với cảm thọ cũng được xác định là khổ.
Nguồn gốc của những đau khổ này là gì? Dựa vào đâu mà khổ phát
sinh? Nguồn gốc thứ nhất là nghiệp và nguồn gốc thứ nhì là phiền não;
đây là chân đế thứ nhì trong tứ diệu đế; nguồn gốc thật sự của khổ.
Nghiệp, hay hành động, đề cập đến những hành động ô nhiễm của thân,
ngữ và ý. Từ quan điểm của bản chất hay thực thể, các hành động gồm có
ba loại: đạo đức, vô đạo đức và trung hoà. Những hành động đạo đức là
những nghiệp mang đến những quả vừa ý và tốt đẹp. Những hành động
vô đạo đức là những nghiệp mang đến những quả đau khổ và tiêu cực.
Ba phiền não chính là si mê, tham ái và sân hận. Chúng gây ra
nhiều loại phiền não khác như ghen ghét và ác cảm. Để chấm dứt những
nghiệp hay hành động là nguyên nhân của khổ, điều cần thiết là phải
chấm dứt những phiền não, tức là những nguyên nhân của nghiệp này. Vì
vậy, giữa nghiệp và những phiền não, nguồn gốc chính của khổ chính là
phiền não.
Khi ta tự hỏi những phiền não có thể loại bỏ được hay không, ta đã
quan tâm đến diệu đế thứ ba, tức diệt đế. Nếu những phiền não có sẵn
trong bản tính của tâm thì ta sẽ không thể nào loại bỏ chúng. Thí dụ, nếu
sân hận thuộc về bản tính của tâm, thì bất cứ lúc nào tỉnh thức ta cũng sân
hận, nhưng điều này hiển nhiên là không đúng. Đối với sự tham ái ta
cũng lý luận tương tự. Do đó, bản tính của tâm và ý thức được xem là
không bị ô nhiễm bởi những ô trược. Các ô trược có thể dễ bị loại bỏ và
tách biệt khỏi tâm cơ bản.
Điều hiển nhiên là những tâm thái tốt mâu thuẫn với những tâm
thái xấu. Thí dụ, tình thương và sự giận dữ không thể nào nảy sinh cùng
lúc trong cùng một người. Khi ta đang giận một đối tượng, ta không thể
thương yêu đối tượng này trong cùng lúc; tương tự như thế, khi ta đang
cảm thấy thương yêu, ta không thể giận dữ trong cùng một lúc. Điều này
cho thấy rằng hai loại tâm thức này khai trừ và mâu thuẫn với nhau. Do
đó, khi ta tập quen với một tâm thái, tự nhiên tâm thái trái ngược sẽ dần
dần yếu đi. Đây là lý do vì sao qua việc thực hành và phát triển lòng từ và
bi - mặt tốt của tư tưởng- mặt xấu sẽ tự động giảm bớt.
Bằng cách này, ta có thể khẳng định rằng những nguồn gốc của
khổ có thể được loại bỏ dần dần. Với sự hoàn toàn hủy diệt của những
nguyên nhân tạo khổ, ta có diệt đế. Đây là sự giải thoát cuối cùng – đích
thực, an lạc vĩnh cữu và cứu độ. Đây là chân đế thứ ba của tứ diệu đế.

Ta nên tu tập theo con đường nào để đạt được diệt đế này? Vì
những lỗi lầm bắt nguồn từ tâm, sự đối kháng phải được phát sinh trong
tâm thức. Quả thật, ta cần hiểu biết sự hiện hữu tối hậu của vạn pháp,
nhưng điều quan trọng nhất là biết được chân tướng tối hậu của tâm.
Trước tiên, ta cần phải nhận thức một cách mới mẽ, trực tiếp, hoàn
toàn bất nhị nguyên về bản tính tối hậu của tâm một cách chính xác; đây
là con đường thấy (kiến đạo). Giai đoạn kế tiếp là trở nên quen thuộc với
nhận thức này; đây là con đường thiền định (tu tập). Trước hai giai đoạn
này, điều thiết yếu là đạt được an định trong thiền định gồm hai phần, tức
là sự hợp nhất của định và huệ. Trước điều này, nói chung, để có được
một tâm thức đầy trí huệ vững mạnh, điều thiết yếu trước tiên là phát
triển sự an định của tâm, gọi là định (tĩnh trụ).
Đấy là những giai đoạn của con đường, diệu đế thứ tư, cần thiết để
thành tựu chân đế thứ ba, tức sự chấm dứt hai chân đế đầu, khổ và nguồn
gốc của khổ. Tứ diệu đế là cấu trúc cơ bản trong tư tưởng và thực hành
của Phật pháp.
Câu hỏi: Qua cái nhìn phiến diện, dường như có sự khác biệt giữa
nguyên lý diệt dục trong Phật giáo và sự quan trọng ở Tây phương là đời
sống phải có mục đích, ngụ ý rằng sự ham muốn là điều tốt.
Trả lời: Có hai loại ham muốn: Một loại thì phi lý và hòa lẫn với
những phiền não. Loại thứ hai là loại mà ta thấy những gì tốt là tốt và cố
đạt được nó. Loại ham muốn thứ nhì là đúng đắn và nhờ đó, một hành giả
dấn thân vào sự tu tập. Tương tự như vậy, sự mưu cầu về tiến bộ vật chất,
dựa trên nhận thức rằng nó có thể phụng sự nhân loại và vì vậy đó là một
điều tốt, cũng là nhận thức đúng đắn.
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