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Bản  địa  phong  quang 

Tác giả : Huyền Tường 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

I-Công án. 

 

Thiệu Khanh đến tham học Tuyết Phong, gập duyên liền khai ngộ, nhân 

theo thầy đi kinh hành, Tuyết Phong thấy lá rau Dự lay động bèn chỉ cho ông 

xem. 

-Con sợ lắm ! 

-Ông đang ở nhà mà sợ nỗi gì ? 

Thiệu Khanh hoảng nhiên tỉnh ngộ. 

 

II-Giải  thích  tổng  quát. 

 

Một người mới tu học thì tập khí nhiều và thô tháo, trái lại một người tu lâu 

thì tập khí ít đi và trở nên vi tế. Người đó có nhiều cơ duyên khai ngộ, nhưng 

tập khí vẫn còn.Vẫn phải tu tập để trừ hết tập khí vi tế. Đại khái tập khí là 

tham, sân, si, mạn, nghi. Những tập khí này khởi động sẽ tạo nên các nghiệp 

mới. Phải chặt đứt các phan duyên này thì mới được tự tại, vô ngại, ngộ tự 

tánh không. 

 

III- Giải  thích  đề  mục. 

 

Đề mục là bản địa phong quang. Nhiều người có quan niệm sai lầm nghĩ 

bản địa là chỉ bản thể. Nhưng thể chỉ có một, không hai làm gì có bản thể, tha 

thể. Thể tánh của mình cũng y như của Phật làm gì có phân hai. Nhưng tại sao 

lại có phong quang sai biệt ? Bản địa là chỉ cái gì nếu không chỉ tự tánh ? Mà 

tự tánh là không tướng nên bản địa phong quang là chỉ tập khí mỗi người. Mỗi 
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người có tập khí khác nhau, có người tham hơn người khác, có người sân hơn 

người khác  v . v . . Mỗi người có mao bệnh không giống nhau vì vậy mới có 

bản địa phong quang. 

 

 

IV- Giải  thích  công  án. 

 

Thiệu Khanh lúc chưa thành tựu Đạo Nghiệp, đến tham học Tuyết Phong. 

Đại khái cơ duyên thuận lợi bèn lưu lại phục thị Tuyết Phong vài năm. Nhân 

duyên chin mùi, liền theo duyên mà khai ngộ. Khai ngộ không phải thành Bồ 

tát, thành Phật ngay; khai ngộ  rồi còn phải đoạn trừ tập khí, bỏ đi những tập 

khí vi tế, theo sư phụ tu tâm, khiến tâm có thể tự tại. 

Sau bữa ăn chiều Thiệu Khanh theo sư phụ đi kinh hành. Kinh hành là một 

loại pháp môn, giúp vận hành khí huyết trong kinh mạch, phối hợp với Quán 

Âm pháp môn. Thầy giảng Phật pháp cho trò nghe. Trò đứng ở đấy cảm thấy 

khí lưu thông trong mình. Tai trò vểnh lên nghe pháp. Ngay lúc đó, trò cảm 

thấy chân đau hoặc tê dại. Đó không phải là trò chân chính, đó là gì ? Đó là 

xúc giác, tri giác của trò. Đứng hồi lâu, chân bị đau, bị tê, nhưng người tu 

quen, khí lưu thông khắp toàn thân, nhất định rất dã phục. Tay không cảm 

giác mặc dù thõng xuống hai bên. Vì sao không có cảm giác ? Vì thân thể 

cùng một dạng. Có thể siêu việt được tánh giác thì đó không phải là Phật tánh 

sao ? lúc đó còn đau sao ? không đau. Còn biết hít thở khó khăn sao ? không 

biết. Tiến vào Tứ thiền thế gian thì ngay cả hô hấp cũng không để ý tới, vì lúc 

đó thể tánh đã xuất hiện, siêu việt cả tri giác, đó mới chính là siêu việt, ngăn 

cản không cho tâm nhập vào cảnh. Nhưng thật đáng tiếc ! Thiền định như thế, 

không từ bỏ chấp chước sắc thân, nên định tại nơi đó một hai năm, cho đến 

100 năm tại nơi đó để làm gì ? Có giống như củi khô không ? Tại sao hoang 

phí thời gian ngồi một chỗ, không làm chuyện gì có ích cho quần sinh ? Có 

ngồi cả ngàn năm cũng chẳng ích lợi gì. Vì thế, Phật dạy định là đối với 
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người, vật, sự, tâm có thể an định, tự tại, vô ngại, không bị cảnh chuyển, như 

như bất động, có thể giải thoát mọi phiền não..  

Quanh chùa có trồng nhiều cây rau Dự, lá to, trên lá có nhiều hạt sương 

đọng, phản chiếu ánh sáng lấp lánh. Khi gió nhẹ thổi qua, các lá rau Dự động 

đậy, các hạt thủy châu đong đưa theo. Ngày xưa không có đèn điện, cũng 

không có đèn đóm gì ở ngoài chùa. Đi kinh hành trong bóng tối thấy thề, 

Tuyết Phong biết là Thiệu Khanh đã khai ngộ, nhưng chưa biết làm sao tu, 

nên nhân cơ hội này giảng dạy cho ông một phen, bèn chỉ cho Thiệu Khanh 

coi rau Dự động. Công án này khởi từ hiện tượng giới tường thuật nhân duyên 

kinh hành của hai thầy trò. Cả hai người đều thấy lá rau Dự động, nhưng 

Thiệu Khanh nói : 

-Con sợ lắm ! 

Tại sao cùng nhìn cảnh vật mà Thiệu Khanh lại sợ, còn Tuyết Phong thì 

không ? Vì lòng ông không sạch sẽ, còn chủng tử sợ, còn Tuyết Phong thì 

không. Có nhiều người không sợ cái này nhưng lại sợ rắn. Hễ nghe đến rắn là 

sợ. Đi đêm gập đoạn giây thừng cũng tưởng là rắn. Xem truyền hình thấy rắn 

biết là không thật cũng sợ. Có người xem lịch thấy ngày xấu, sợ hãi không 

dám ra khỏi nhà cứ ru rú ở trong nhà. Nếu là người tu thì phải đối diện với nó, 

phá bỏ tâm kết đi, thí dụ sợ tối thì đem đèn chiếu sáng lại. Thiệu Khang cũng 

như vậy thấy những hạt sương phản chiếu ánh trăng, trong bóng tối thì sợ hãi. 

Nhìn tướng sinh tâm, mà tâm có chủng tử sợ cho nên sợ. Do đó Tuyết Phong 

khai thị ông : 

-Ông đang ở nhà mà sợ nỗi gì ? 

Câu nói này có 2 nghĩa : 

1/Chung quanh chùa có trồng rau Dự, ông biết quá mà ! Đã biết rồi mà còn 

sợ sao ? 

2/Tâm ông có đủ cả thiện, ác, nhưng những tập khí này đều là hư ảo, không 

thật vì bản thể của nó là không, vậy thì sợ gì chứ ? 

Có lẽ sợ là là cảm giác khó trừ nhất. Chúng ta không thể không nhắc lại việc 

sợ của các đệ tử của Phật. Phật có 500 đệ tử A La Hán. Các bậc A La Hán đều 
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đắc ngũ thông. Đó là : thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc 

mạng thông, thần túc thông. Khi ngồi thiền các vị đều thấy trong các kiếp 

trước mình đã giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, giết Phật, làm mất hòa hợp 

tăng. Đó là đều là tội ngũ nghịch phải đọa địa ngục. Các vị đều hỏi Phật : 

-Thế Tôn ! Ngài dạy chúng con biết bao pháp môn mà bây giờ làm sao giải 

thoát ? 

Phật không  nói, dùng thần thông sai Bồ tát Văn Thù Sư Lợi rút kiếm, tiến 

đến chỗ Phật ngồi, giơ cao kiếm định giết. Khi ông tới gần, Phật bảo : 

-Được rồi ! Ngưng ! Ông đừng diễn nữa. 

Các vị A La Hán liền ngộ ra tri kiến giải thoát. Các Ngài sợ cái gì ? Sợ luật 

Nhân Quả, gieo nhân nào thì gặt quả ấy. Vậy thì làm sao giải thoát được ? 

Nhưng nếu tâm như như bất động thì quả không hiện ra. Động tác của Văn 

Thù Sư Lợi tương đương với tội ngũ nghịch trong quá khứ đã qua rồi, nhưng 

tâm không động, quả không hiện ra thì sợ nỗi gì. Trở lại công án, Thiệu 

Khanh hoát nhiên tỉnh ngộ tâm có đủ thiện, ác; chỉ cần điều phục nghiệp thức, 

bài trừ hết nghiệp thức. Công án này rất giản dị, nhưng ý nghĩa thật phi 

thường. 


