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- Con người trầm luân trong khổ hải, hết kiếp 
này sang kiếp khác, vô tận, vô cùng chỉ vì con 
người có tham dục. Tham dục ít, khổ ít. Tham dục 
nhiều, khổ nhiều. Tham dục lúc nào cũng là nguồn 
cội của bể khổ. Muốn tát cạn bể khổ phải tận diệt 
tham dục. 

Nhưng vì đâu con người lại có tham dục? 
- Con người có tham dục vì con người lầm lẫn 

chấp  ngã,  chấp  nhân  ngã  và  chấp  pháp   ngã. 
Ngã là thực thể độc lập. Chấp nhân ngã tức chấp 
thân này là một thực thể độc lập, chấp pháp ngã tức 
chấp vạn pháp trong thế gian là những thực thể độc 
lập, nghĩa là khăng khăng cho rằng thân này cũng 
như vạn pháp đều là những thực thể có thật, độc lập 
và trường tồn. 

Vì chấp nhân ngã nên mới yêu thương, trìu 
mến cái thân này, muốn rằng nó phải được thế 
này, phải được thế nọ, mọi phương diện, phương 
diện nào cũng phải hơn người, hay ít ra cũng phải 
bằng người mới được. Vì ham muốn vậy nên tham 
dục nẩy sinh. 

Vì chấp pháp ngã nên mới trân quý nhà cửa, 
ruộng vườn, đất cát, xe cộ, và những của sở hữu 
khác; mới ham muốn thụ đắc, tích lũy, nắm giữ, 
và từ đó tham dục nẩy sinh. 

Để phá bỏ chấp ngã, nhiên hậu tận diệt 
tham dục, Phật đã dạy gì? 
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Tánh của các pháp duyên sanh là Tánh Không, hay 
nói cách khác, bản chất của các pháp duyên sanh là 
bản chất hư vọng. “Phàm sở hữu tướng giai thị hư 
vọng". Những gì có hình tướng đều là hư vọng cả.

Hơn thế, thân này không những vốn đã phù du, hư 
vọng lại còn bất tịnh nữa. Nó là cái túi bằng da chứa
đựng những chất dơ bẩn, thông ra ngoài bằng chín cái 
lỗ hay cửu khiếu. Những chất từ trong người thoát ra 
qua chín cái lỗ ấy thật là ghê tởm, phải vứt cho xa, 
thậm chí phải vùi sâu, lấp chặt nữa.

Thời xa xưa, bên Ấn Độ có những vùng chưa có tục
chôn người chết, chỉ đem xác chết vứt ra một bãi tha 
ma. Phật khuyến cáo tìm đến các bãi tha ma ấy mà 
trực quán để chính mắt nhìn thấy những thây người, 
rất có thể trước đó không lâu còn là những bậc quyền
thế lẫy lừng, chọc trời, quấy nước, hay là những thiên 
quốc sắc chim sa, cá lặn, nghiêng nước, nghiêng 
thành, giờ ấy đã là những thây ma chương sình vô 
cùng gớm ghiếc, làm mồi cho dòi bọ và kên kên đục
khoét; và cũng để chính mũi ngửi thấy mùi hôi thối
hết sức khủng khiếp xông bốc từ những thây ma ấy.

Đấy, bộ mặt thật của cái thân này là vô ngã, vô
thường, và bất tịnh như thế đấy. Liệu có đáng để suy 
tôn và phụng sự bằng mọi giá không? 
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Chẳng hạn như một người nam đứng trước một 
người nữ có nhan sắc. Nếu như người nam ấy làm 
chủ được tư tuởng thì có thể huy động, sử dụng 
những kiến thức Phật Học để quán rằng con người 
khác phái mặt hoa da phấn kia chỉ là một pháp vô 
ngã, vô thường, một pháp bất tịnh, một túi da hôi 
thối mà thôi, để từ đó tránh được si mê và sa ngã vì 
nữ sắc. Trái lại, nếu để cho những kiến thức và kinh 
nghiệm về những thú vui ân ái, những khoái lạc gối 
chăn đã có với một hay nhiều người khác phái nào 
trước đó xô đến, xen vào gây tạo ham muốn thì nhất 
định Tham Dục sẽ nẩy sanh và từ đó khởi đầu một 
tiến trình theo đuổi, nắm bắt tràn đầy phiền não, khổ 
đau và sợ hãi.
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tưởng thì không thể hoàn thành tốt đẹp được. Một 
kỹ sư đang thiết kế một loại máy mới, một nhà 
khoa học đang nghiên cứu một đề án, một nhà kinh 
tế học đang tìm đưa ra một đường lối phát triển 
kinh tế tốt nhất, một nhà họa kiểu y phục đang ra 
sức vẽ một mẫu thời trang đặc biệt, một bác sĩ 
đang đứng trước một con bệnh v.v... những vị này 
nhất định phải cầu trợ đến kiến thức và kinh 
nghiệm tích lũy trong ký ức, tức đến tư tưởng, mới 
làm được công việc trong chức năng của mình một 
cách tốt đẹp. Trong những trường hợp này, vì chú 
tâm trọn vẹn vào hiện tiền, nên các vị: kỹ sư cơ 
khí, nhà khoa học, nhà kinh tế học, nhà họa kiểu y 
phục, bác sĩ y khoa v.v... sẽ huy động những kinh 
nghiệm, kiến thức liên hệ trực tiếp đến công việc 
đang làm, và chỉ những kinh nghiệm, kiến thức 
này mà thôi, y như người lấy những dữ kiện (data) 
từ máy điện toán (Computer) ra vậy. Các kiến thức 
và kinh nghiệm khác không liên hệ đến công việc 
đang làm sẽ không có cơ hội trồi lên, xen vào quá 
trình tư duy của các vị ấy để mà lôi kéo, dẫn dắt 
thế nào cũng được. Nghĩa là các vị này tuy có tư 
duy thật đấy, nhưng vì có chú tâm nên lại tư duy 
với tư thế làm chủ, do đó vẫn giải thoát, vẫn tự 
tại. Phiền não, khổ đau và sợ hãi vẫn hoàn toàn 
vắng bóng trong những trường hợp này. 
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