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LY DỊ SÁU TRẦN 
A. Đầu Đề: 

 
1. Loài cá sống vui vẻ nhờ lội tung tang nơi môi trường nước, con 

người phàm phu chỉ biết sống đắm hưởng thụ dục lạc thỏa mãn 
sáu căn. Khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần vừa ý thì cho là có cuộc 
sống đẹp, bằng ngược lại thì phiền não khổ đau cứ thế tiếp diễn 
nên lưu chuyển sanh tử không dừng. 

2. a. Lưỡi vướng vị ngọt tai vướng tiếng  
    Mắt theo hình sắc mũi theo hương  

           Lênh đenh làm khách phong trần mãi  
    Ngang cách quê xa vạn dặm trường. 

         b. Tu là tiết chế không để sáu trần lôi kéo ta.  
B. Chánh Đề: Phương pháp nhận rõ sáu căn là cội gốc sanh tử. 

 
1. Khi sáu căn tiếp xúc sáu trần sanh sáu thức luôn sanh diệt như vậy 

che trăng không sáng được  
2. Thức trần luôn sai sử chúng ta tạo nghiệp sanh tử không dừng. 
3. Nhận rõ tâm phan duyên và tác hại của sự dính mắc 6 trần. 
4. Đức Phật dạy:” Chúng sanh luôn quên mình theo vật” 

a. Phật dạy Tôn giả Phú Lâu Na lìa sáu trần cảnh, tu ba tháng 
chứng quả A La Hán  
Pháp cú 251 

” Lửa nào bằng lửa tham dục 
   Ngục nào bằng ngục tâm sân  
   Lưới nào bằng lưới tham đắm 
   Sông nào bằng sông ái hà” 

b. Phật dạy pháp ‘ Qui Tàng Lục’ 
c. Hòa Thượng Cảnh Thanh dạy thị giả lìa sáu trần 
d. Ở Việt Nam vua Trần Thái Tông nhân đọc kinh Kim Cang ngộ 

câu ‘ ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm.’ 
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e. Ngài Tuệ Trung thượng sĩ dạy:  
‘Phản quan tự kỷ bổn phận sự bất tùng tha đắc’. 

 
C. Kết Đề: 

 
Người tu biết xa rời không dính mắc sáu trần tức ly dị được với nó, 

hthif dù không muốn làm thánh thì cũng thành thánh mất rồi. Bởi khi ấy 

ta đã ‘Bối Trần Hiệp Giác’, mà giác được sẽ ra khỏi vòng sống chết 

không nghi ngờ. Ngược lại sẽ sanh tử triền miên.  


