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Lục Căn

THÍCH MINH THÀNH PH.D

(Tiếp theo)

Quyển Chơn Lý Lục Căn chia làm 6 phần, mỗi phần 
có một tiểu tựa:
1. Nguyên nhân sinh khởi lục căn.
2. Giới hạn của trần, thức, căn.
3. Thuận theo căn là tiến hóa.
4. Lục căn thanh tịnh.
5. Loài người quên căn bổn.
6. Căn bổn đầu tiên.

Trong bài này, người đọc 
bàn về nội dung trong 
tiểu tựa (4) Lục căn 
thanh tịnh. Chơn Lý bắt 

đầu tiếp cận với đề tài này bằng 
một loạt những định nghĩa: “Lục 
căn thanh tịnh là sáu căn trong 
sạch... thiện là trắng, ác là đen, 
không không là trong sạch, có có là 
dơ bẩn, lục trần là chất bụi”. Cách 
định nghĩa này dĩ nhiên là không 
theo cách định nghĩa của tự điển, 
từ điển mà nhằm giới thiệu cho 
người đọc một số chữ nghĩa cần 
thiết để có thể thuận tiện hơn khi 
đi vào một hệ thống ý tưởng sau 
đó. Ba định nghĩa đầu “Lục căn 
thanh tịnh là sáu căn trong sạch... 
thiện là trắng, ác là đen” tương đối 
dễ dàng nắm bắt và đồng thuận, 
vì tương ứng với những ước lệ 
thông thường. Hai định nghĩa kế 
“không không là trong sạch, có có 
là dơ bẩn” là những định nghĩa khá 
mới lạ. Những từ điệp như “không 
không”, “có có” sau này cần phải 
tìm hiểu sâu xa thêm. 

Định nghĩa sau cùng “Lục trần là 
chất bụi”. Thoạt tiên, người đọc có 
cảm giác rằng nếu nói “lục trần là 
sáu thứ bụi” thì thuyết phục hơn. 
Diễn giải ra, lục trần là sắc trần, 
thinh trần, hương trần, vị trần, 
xúc trần và pháp trần; chữ “trần” 
ở đây phải được hiểu theo nghĩa 
biểu tượng, hay “nghĩa bóng” 
chứ không thể hiểu theo nghĩa 
vật chất là bụi hay hạt bụi. Nghĩ 
cặn kẽ hơn, người đọc thấy rằng 
Chơn Lý một lần nữa đã thể hiện ý 
muốn đưa từ thuần Việt “bụi” vào 
đảm nhận trách nhiệm của từ Hán 
Nôm “trần”. Đó là lý do mà chữ 
“trần” được dịch sang từ thuần 
Việt là “chất bụi”, chữ “chất” là yếu 
tố chuyển tải giúp cho chữ bụi rời 
khỏi thế giới của nghĩa đen và đi 
vào thế giới của biểu tượng.

Một câu hỏi được nêu lên: Tại sao 
chữ lục là sáu trong từ “lục trần” bị 
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lờ đi; Chơn Lý không nhắc tới. Do 
người đánh máy sai chăng? Do 
người biên tập sai chăng? Hay do 
Chơn Lý vốn là như vậy? Rất tiếc, 
người đọc chưa đủ điều kiện để 
xác định. Nếu Chơn Lý vốn là như 
vậy thì hiểu theo cách nào? Ở đây, 
người đọc đề xuất một cách hiểu: 
Chơn Lý đã khái quát hóa tính 
chất của lục trần, qua đó thể hiện 
quan điểm. Thành thật mà nói, 
đó là quan điểm xem nhẹ, cho 
rằng “chất bụi” không phải là cái 
cần quan tâm phân biệt, mà chỉ 
cần xếp vào một chỗ là xong. Nói 
cách khác, cho chúng nó là “chất 
bụi”, là dơ, là nhơ uế là đủ. Đại để 
là thế, không cần phải tỉ mẫn xem 
xét chúng có mấy loại, thuộc loại 
gì. Cũng giống như nói “đó là rác” 
là đủ, không cần phải nói đó là 
giấy vụn, miểng dừa, vỏ chuối, bã 

mía, hột xoài, cùi mít; sáu thứ này 
đều gọi chung là rác, một từ một, 
vừa gọn vừa mạnh, biểu lộ sự dứt 
khoát. Người đọc xin thêm một 
lời: “Chất bụi” bị khinh chê như vậy 
nhưng rất là hấp dẫn, chúng được 
liệt kê là “sắc tốt, tiếng thanh, mùi 
thơm, vị ngọt, vật êm, đồ khéo”. Tìm 
ra, tạo sắm, vận dụng trăm phương 
ngàn kế để cho có ra mà hưởng 
thụ gần như là một dạng của bản 
năng sinh tồn, vì vậy từ bỏ chúng là 
lay động tận gốc rễ của sinh mệnh 
con người. Trên con đường tiếp cận 
chân lý, tiếp cận cõi đạo, từ bỏ “chất 
bụi” là một giai đoạn “... nhất phiên 
hàn triệt cốt” mà bất cứ một phàm 
phu nào hầu như cũng phải trải 
qua. Chính thái tử Sĩ-đạt-ta cũng đã 
trải qua bằng 6 năm khổ hạnh mới 
có thể đạt đến trạng thái “... mai hoa 
phức tỷ hương”. 

Sau loạt định nghĩa là loạt định 
tính bằng phương pháp so sánh: 
“Lục trần như nấm mả, lục căn 
như thây ma, lục thức như dòi tửa”. 
Cách định tính này thể hiện một 
lần nữa cách nhìn xem nhẹ của 
Chơn Lý đối với trần-thức-căn, 
nhất quán với cách định danh 
“Lục trần là chất bụi” ở trên. Người 
đọc có thể tìm thấy nguồn gốc 
của thái độ khinh miệt đối với các 
“vị ngọt” của trần gian trong Kinh 
tạng truyền thống. Nói cách khác, 
Chơn Lý trung thành với Kinh tạng 
truyền thống và lập lại thái độ này 
của Kinh tạng truyền thống bằng 
những từ ngữ khác mà thôi. Cần 
ghi nhận rằng kinh tạng không 
nói riêng lẻ trần, thức, và căn mà 
nói chung ba pháp này trong một 
từ: “dục”. Dục có thể được hiểu là 
sự tương tác hoạt dụng chung của 
trần - thức - căn theo chiều hướng 
đắm nhiễm của phàm phu. 

Kinh Ví dụ con rắn (Alagaddùpama 
sutta) thuộc Trung Bộ Kinh kể lại 
câu chuyện về một vị Tỷ-kheo tên 
Arittha có quan điểm cho rằng 
hưởng thọ các dục không có trở 
ngại gì cho việc tu tập nên được 
các Tỳ-kheo bạn khuyên can như 
sau: “Hiền giả Arittha, Thế Tôn 
đã dùng nhiều pháp môn thuyết 
chướng đạo pháp. Và những ai thọ 
dụng chúng tự đủ bị chướng ngại. 
Thế Tôn đã thuyết các dục vui ít, 
khổ nhiều, não nhiều, do vậy nguy 
hiểm càng nhiều hơn. Thế Tôn đã 
thuyết các dục ví như khúc xương... 
Thế Tôn đã thuyết các dục ví như 
một miếng thịt... Thế Tôn đã thuyết 
các dục ví như bó đuốc cỏ khô... Thế 
Tôn đã thuyết các dục ví như hố 
than hừng... Thế Tôn đã thuyết các 
dục ví như cơn mộng... Thế Tôn đã 
thuyết các dục ví như vật dụng cho 
mượn... Thế Tôn đã thuyết các dục 
ví như trái cây... Thế Tôn đã thuyết 
các dục vọng ví như lò thịt... Thế 
Tôn đã thuyết các dục vọng ví như 
gậy nhọn... Thế Tôn đã thuyết các 
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dục ví như đầu rắn, vui ít khổ nhiều, 
não nhiều và do vậy, nguy hiểm 
càng nhiều hơn”. 

Kế đến, Chơn Lý diễn tả hai tâm 
trạng khác nhau của loài thú và 
loài người đối với 6 loại trần là 
“sắc tốt, tiếng thanh, mùi thơm, 
vị ngọt, vật êm, đồ khéo”. Đối với 
6 trần này, loài thú thì ước ao, 
còn loài người thì nhàm chán mà 
hướng đến cõi trời, cõi Phật. Đối 
tượng của ý căn thường được 
gọi là pháp trần, ở đây đối tượng 
của ý căn được định danh là “đồ 
khéo”. Người đọc cảm thấy thú vị 
khi từ “đồ khéo” vừa có tính chất 
mới lạ so với bộ thuật ngữ Phật 
học phổ thông, vừa gần gũi với 
những cái cụ thể sinh động trong 
đời sống bình dị của con người. 
Ai mà không nhận ra sự khéo léo 
của người thợ may thể hiện trong 
chiếc áo, của người thợ mộc trong 
cái bàn, của người nội trợ trong 
bữa cơm sum họp gia đình. Đó 
chính là pháp trần đang làm say 
đắm lòng người, nói theo Chơn Lý 
là đang làm say đắm ý căn của con 
người. Pháp trần không chỉ là sự 
khéo léo của người thợ may, thợ 
mộc... mà còn là sự khéo léo của 
những nhà kiến tạo ý tưởng, xây 
dựng khái niệm, đề xướng học 
thuyết... và những thứ trừu tượng 
khác. Tất cả đều là đồ chơi của đứa 
con nít - ý căn. 

Khi các dục hay “sự hoạt dụng của 
bộ ba trần-thức-căn phàm phu” 
được định tính là “thây ma”, là 
“nấm mả”, là “dòi tửa” trong Chơn 
Lý, là “khúc xương”, là “gậy nhọn”, 
là “đầu rắn” trong kinh tạng thì sự 
quyết liệt là tất yếu. Chơn Lý đã 
thể hiện sự quyết liệt này bằng 
những từ: dứt bỏ, quét sạch, tránh 
xa. Rồi quyết liệt hơn nữa với: sát, 
trảm, diệt. Trong văn mạch bừng 
bừng cảm tính như vậy thì chuyện 
bất ngờ xảy ra. Giọng văn êm dịu 
như từ trong hậu cảnh xuất hiện 

trong Chơn Lý đối với các căn có 
khác biệt nhau. Trong Kinh tạng 
là hộ trì và chế ngự, tức là bảo 
vệ, giữ gìn, hạn chế và điều phục; 
ngược lại, trong Chơn Lý là “dứt 
bỏ, quét sạch, tránh xa”. Tuy tất 
cả đều hướng đến mục đích soi 
sáng, giải thoát và xuất ly nhưng 
sự khác biệt khá xa về dụng ngữ 
như vậy vẫn được chú ý. Theo 
người đọc, dụng ngữ khác là do 
có sự khác biệt trong lộ trình 
triển khai ý tưởng, khác biệt 
trong mức độ cảm xúc, và nhất 
là khác biệt trong bối cảnh văn 
hóa. Thành Ca-tỳ-la-vệ, thành Tỳ-
xá-ly, thành Xá-vệ là những hình 
ảnh thân thuộc nằm sẵn trong 
nếp tư duy của người dân cổ đại 
Ấn Độ. Vận dụng hình ảnh 6 cửa 
thành để triển khai giáo lý lục căn 
thanh tịnh cho thính chúng thời 
ấy thì quả là đắc dụng. Ngược lại, 
từ ngữ “dứt bỏ, quét sạch, tránh 
xa” trong Chơn Lý xuất phát từ ý 
tưởng xem các căn là những con 
thú thuần bản năng lôi kéo con 
người trở xuống vị trí thấp hèn. 
Chúng là “Loài thú”, cho rằng 
hưởng thụ “sắc tốt, tiếng thanh, 
mùi thơm, vị ngọt, vật êm, đồ 
khéo” là sung sướng.

Nói đến Lục căn thanh tịnh là 
nói đến cảnh giới chân như của 
chư Phật, chư đại Bồ-tát, hay 
những vị A-la-hán hay cảnh giới 
lý tưởng của Phật giáo. Kinh điển 
truyền thống không bàn nhiều 
về cảnh giới đó. Khi được hỏi về 
cảnh giới của Như Lai, cụ thể là 
“Như Lai thường còn hay không 
thường còn?” thì đức Phật đã im 
lặng. Ngược lại, kinh điển truyền 
thống bàn nhiều về con đường 
để đi đến, để chứng đạt, nói tắt là 
đường đạo. Con đường này được 
trình bày trong Tăng Chi Bộ Kinh: 
“Thành tựu ba pháp, này các Tỷ-
kheo, Tỷ-kheo thực hành con đường 
không có lầm lỗi, và có những căn 
bản thắng tấn để đoạn diệt các lậu 

và đan xen vào, thấm đẫm tính 
chất từ tốn nhẹ nhàng, kể chuyện 
một cậu học trò nhu mì, chăm chỉ, 
không có gì xuất sắc đáng biểu 
dương, cũng không đến đỗi ở lại 
lớp. Cậu ta nhẩn nha xuất hiện 
trong một khung cảnh thanh 
bình:  “... như học trò lên lớp, sống 
mực thường bền dài, yên vui hơn 
cái tham lam thái quá rồi bất cập, 
đã không rồi mà khổ mãi”. Điều 
này cho thấy hậu cảnh của Chơn 
Lý vẫn là một trạng thái đạt đạo, 
tỉnh giác, thư thái và an hòa.

Thật ra, sự đan xen như vậy là 
cần thiết để luồng ý tưởng, cũng 
như ngôn ngữ diễn đạt luôn luôn 
được điều tiết hướng về cõi đạo, 
ở đây là trung đạo. Một cách sinh 
động, Chơn Lý đã nhẹ nhàng 
lướt qua những cái bẫy cực đoan 
trong thế giới của loại ngôn ngữ 
cảm tính. Hình tượng cậu “học 
trò học lên lớp, sống mực thường 
bền dài” chính là biểu tượng cho 
nguyên lý trung đạo “yên vui hơn 
cái tham lam thái quá rồi bất cập”. 
Sau khi đi vào thế giới của nguyên 
lý trung đạo một cách sống động 
với hình tượng “cậu học trò”, Chơn 
Lý đã dùng nguyên lý này hóa giải 
và trung hòa tính chất cực đoan 
của “sát, trảm, diệt” qua câu nói: 
“Tiếng nói sát lục căn, trảm lục trần, 
diệt lục thức không phải là giết bỏ 
nó, mà hãy sống bằng hiểu biết lấy 
trí tánh làm căn, huệ chơn làm trần, 
đem mình làm trời, Phật, bỏ qua, 
quên mất, coi như không, đừng 
cố chấp, tham vọng, cảnh giới của 
người, thú, cây, cỏ, đất, nước nữa, 
mới hết khổ, mới yên vui và tấn hóa 
được”. 

Mặc dù độ cảm tính trong ngôn 
ngữ của Chơn Lý đã được trung 
hòa, “sát lục căn” đã được giải 
thích là “sống bằng hiểu biết, lấy 
trí tánh làm căn”, người đọc vẫn 
muốn tìm hiểu tại sao phương 
thức ứng xử trong Kinh tạng và 
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hoặc. Thế nào là ba? Ở đây, này các 
Tỷ-kheo, Tỷ-kheo hộ trì các căn, tiết 
độ trong ăn uống và chú tâm cảnh 
giác.” Khi nói các căn cần được hộ 
trì thì đã nói trên cơ sở tiền đề cho 
rằng các căn có thể bị nguy hiểm 
hay hiểu xa hơn một chút, các căn 
thả lỏng chính là chướng ngại 
trên đường đạo. Tương Ưng Bộ 
Kinh có ghi lại đoạn: “Này các Tỷ-
kheo, Ác ma thường xuyên không 
gián đoạn, đứng trong tư thế rình 
mò các Ông với ý nghĩ: “Rất có thể 
ta nắm được cơ hội để bắt gặp từ 
con mắt... từ cái lưỡi... hay từ ý”. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, hãy sống 
hộ trì các căn. Rõ ràng, đối với 
một phàm phu với các căn còn 
uế nhiễm thì “câu thần chú trừ tà”, 
diệt con Ác ma đang “đứng trong 
tư thế rình mò” là: “Úm ma ni hộ trì 
các căn”; câu thần chú này được 
kinh tạng diễn giải như sau: “Khi 
mắt thấy sắc, không nắm giữ tướng 
chung, không nắm giữ tướng riêng, 
do nguyên nhân gì khiến nhãn căn 
không được chế ngự nên ưu bi và 
các ác bất thiện pháp khởi lên, hãy 
tự chế ngự những nguyên nhân ấy, 
hộ trì nhãn căn, thực hiện sự hộ trì 
nhãn căn”.

Kế đến, Chơn Lý chuyển sang 
miêu tả những gì có mặt trong 
thế giới loài người bằng phương 
pháp liệt kê. Bình thản, tự tại, và 
gần như là “vô vi vô tác” của cảnh 

giới hay trạng thái thiền, Chơn Lý 
cho biết nơi loài người có 18 giới 
địa ngục với đặc tính là ác, 18 giới 
thiên đường với đặc tính là thiện, 
18 giới cõi ma với đặc tính ma, và 
18 giới cõi Phật với đặc tính Phật. 
Liệt kê như vậy, Chơn Lý có chuyển 
tải thông điệp gì không? Tuy đã 
nói là “vô vi vô tác” nhưng cũng 
vẫn nhẹ nhàng khơi gợi lên nơi 
người đọc nhận thức rằng nơi loài 
người có đủ 72 giới, đủ những đặc 
tính: thiên đường, địa ngục, ma và 
Phật. Từ nhận thức đó, người đọc 
xin mở rộng: nơi loài người có 
muôn hình vạn trạng những cảnh 
giới trung gian hình thành qua sự 
tương tác, đan kết, xen tạp, hòa 
trộn từ 72 giới đó mà biến hóa ra.

Gió bấc về báo hiệu trời đã sang 
đông. Ven theo mé hiên ngôi 
thiền thất có trồng một hàng sả, 
xa hơn một chút là vài giồng rau 
lang, mấy luống bù ngót và những 
cây ớt trái còn xanh. Dọc bờ rào là 
hàng cây kè xum xuê với một cội 
thông bất ngờ chen vào. Cao ngất 
nghểu là những cây cọ Nam Mỹ 
đứng vào những vị trí tình cờ. Sát 
bên cái ao cạn là một cây liễu. Tất 
cả dường như đang thưởng thức 
cảm giác giao mùa của trời đất. 
Nhìn những ngọn lá chuối đong 
đưa trong làn không khí se lạnh 
mà vẫn tĩnh lặng không lời, người 
đọc một mình trong gian thiền 

thất ở xứ Mặt Trời Sáng bỗng cảm 
nhận khoảnh khắc vô ngôn của cõi 
đạo. Thì ra, cõi đạo là cõi vô ngôn, 
hay là thế giới vô ngôn. Vô ngôn ở 
đây là vượt qua khỏi nhị nguyên. 
Vô ngôn mà phải lập ngôn thì phải 
trở vào thế giới nhị nguyên để lập 
ngôn: trắng-đen, thiện-ác, khổ-
vui, cảm tính-lý tính. Lập ngôn với 
cứu cánh là vô ngôn vì vậy mới lưu 
xuất cách lập ngôn mà không kẹt 
trong ngôn từ. Vì không kẹt trong 
ngôn từ, Chơn Lý mới vượt qua 
được những cái bẫy trong thế giới 
của ngôn ngữ cảm tính; và cũng 
không cần phải co mình trong 
thế giới của ngôn ngữ lý tính. Tuy 
nhiên, căn bản của Chơn Lý vẫn là 
dạng ngôn ngữ bình thản tự tại, 
lưu xuất từ xả ly tính, một phương 
diện của Phật tính. Tất cả những 
gam màu ngôn ngữ dù bề mặt 
có tương phản nhau đều là để tô 
điểm cho bức tranh của cõi đạo, 
cũng là cõi người. Trong cõi đó 
có 72 giới, đan kết, hòa trộn, xen 
tạp, mà biến hóa ra muôn hình 
vạn trạng nhưng vẫn viên dung 
vô ngại trong đôi mắt của người 
giác ngộ. Tất cả, dù là một giới bất 
kỳ nào của 72 giới, dù là một cảnh 
bất kỳ nào của muôn triệu cảnh 
trung gian, dù là hữu tình hay vô 
tình, đều thuộc về cõi đạo, vi diệu, 
thậm thâm.

Tâm Ba, ngày 6 tháng 10, 2010

CHƠN LÝ


