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Cùng  Thể  với  Đại  Thiên 

 

Tác giả : Huyền Tường 

Dịch giả : Dương Đình Hỷ 

 

I- Một ông tăng hỏi thiền sư Vũ Châu Long Tế Sơn Chủ Thiệu Tu : 

-Kiếp hỏa động nhiên, đại thiên thế giới đều bị hủy hoại, không biết cái đó 

có bị hoại không ? 

-Không bị hoại. 

-Vì sao ? 

-Vì cùng Đại thiên một Thể. 

 

II-Giải  thích  đại  cương. 

 

Vạn tướng do nhân duyên giả hợp mà thành. Theo Phật giáo thì sự trải qua 

quá trình : thành, trụ, hoại, diệt, cứ như thế, cuối cùng cũng diệt vong thôi. 

 

Ở cõi Ta bà có 3 tiểu tai là đao binh, bệnh dịch, chết đói. Nạn đao binh do 

vua, hoặc người cai trị hà khắc, dân chúng nổi dậy, sinh nạn đao binh. Bệnh 

dịch thì có dịch cúm gia cầm, dịch trâu bò sút móng, xẩy ra cho súc vật. Còn 

người thì có dịch hạch, dịch tả . . .  Chết đói là do thời tiết hạn hán, cây cối 

chết khô, súc vật không có đồ ăn, người không có súc vật mà ăn. Đại thiên do 

tứ đại tạo thành là địa, hỏa, thủy, phong. Địa đại sẽ bị 3 đại hỏa, thủy, phong 

phá hủy. Đó là lúc thế giới bị hủy diệt. Hoại kiếp bắt đầu với hỏa, sau đó tới 

thủy và phong. Hỏa kiếp có lửa của 7 mặt trời thiêu đốt, mặt trời đã nóng, 7 

mặt trời thì nóng tới đâu ? Nhiệt độ khiến các vật hữu hình đều bị thiêu đốt. 

Sau đó là thủy kiếp có nạn hồng thủy, mưa nặng hạt, nhiều ngày không 

ngừng, mọi vật đều bị nhấn chìm. Sang đến phong kiếp không gì không bị phá 
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hoại. Nhưng Thể (trong : thể, tướng, dụng) không bị phá hoại. Nó sẽ theo 

nghiệp lực chiêu cảm mà sang một thế giới khác. Đây là chuyện còn lâu mới 

xẩy ra, chỉ khi nào thọ mạng con người chỉ còn là 10 tuổi. 

 

III- Giải  thích  tiêu  đề. 

 

Tiêu đề của công án này là cùng thể với Đại thiên. Trong quá trình của hoại 

kiếp, hỏa kiếp tương ứng với Sơ thiền, thủy kiếp tương ứng với Nhị thiền, 

phong kiếp tương ứng với Tam thiền. Nếu tu đến Tứ thiền thì không bị hủy 

hoại bởi hỏa, thủy, phong. Pháp thân ở khắp hư không không đâu không ở. Đó 

là tu có chứng theo Phật giáo thì một tiểu thiên do tứ đại đất, nước, gió, lửa và 

mặt trời, và mặt trăng hợp thành. Một ngàn tiểu thiên tạo thành một trung 

thiên. Một ngàn trung thiên tạo thành một đại thiên. Đó là vũ trụ quan của 

Phật giáo. Số chúng sinh trong 6 đạo luân hồi không thay đổi, không tăng 

cũng không giảm. Thế giới tuy bị hủy diệt vì có sinh thì có diệt, nhưng Thể thì 

không, nó sẽ bị thế giới khác sẽ chiêu cảm tùy theo nghiệp của nó. 

 

IV- Giải  thích  công  án. 

 

Một ông tăng hỏi thiền sư Vũ Châu Long Tế Sơn Chủ Thiệu Tu : 

-Khi thế giới Ta bà bị hủy, những gì dưới đệ tứ thiền đều bị hoại, không 

biết cái đó có có bị hoại không ? 

Cái đó chỉ Thể. Vấn đề này thật lý thú, nhưng còn lâu mới xẩy ra. Đó là 

chuyện về sau, nhưng người ta vẫn muốn biết rõ ràng Thể có bị hoại không ? 

Thiền sư trả lời : 

-Không bị hủy hoại. 

Tầng thiền I : không bị lửa thiêu đốt. 

Tầng thiền II : không bị nước nhấn chìm. 

Tầng thiền III : không bị gió phá hủy. 

Tầng thiền IV : không bị lửa, nước, gió ảnh hưởng. 
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Ông tăng lại hỏi : 

-Vì sao ? 

Bồ tát đến rồi đi, chúng sinh cũng vậy chẳng vì thế giới bị hủy hoại mà hủy 

hoại. Thế giới có sinh thì có diệt, nhưng chúng sinh trong sáu đạo luân hồi 

không đổi, nên sẽ theo nghiệp tương ứng mà đến một thế giới khác. 

Thiền sư đáp : 

-Vì cùng một thể với Đại thiên. 

 

Người tu đến đệ Tứ thiền thì lửa không đốt cháy, nước không nhận chìm, 

gió không phá hủy vì Thể là Hư không, ở khắp mọi nơi. 

 

* 

                                                         *     * 

 

 

Kiến  Tánh  Thành  Phật. 

 

I- Ông tăng Kế Tông ở viện Hoa Nghiêm hỏi thiền sư Thiên Thai Sơn Vân 

Cư Trí : 

-Tánh thanh tịnh, trong trẻo, không dao động, không rơi vào có, không; 

bẩn, sạch; dài, ngắn; tánh là Phật, Phật là tánh, thấy tánh là thấy Phật. 

-Nếu là thanh tịnh, không rơi vào không, có, tại sao lại có thấy (hữu kiến). 

? 

-Thấy không có chỗ thấy. 

-Không có chỗ thấy sao có thấy ? 

-Thấy cũng như không thấy. 

-Lúc thấy thì ai thấy ? 

-Không có người thấy. 
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-Vậy, lý đó hiểu như thế nào ? 

-Khi không có người thấy và chỗ thấy thì đó là kiến tánh. 

 

II- Giải  thích  tổng  quát. 

 

Câu nói kiến tánh thành Phật chỉ được đề xuất như là mục tiêu của người tu 

thiền sau khi tổ Đạt Ma tới Trung Hoa. Do câu nói này người tu có thể thành 

Phật, thành ma hay thành chúng sinh luân hồi trong sáu đạo. Có thể phân 

người phàm thành 3 loại người : 

1/Thiện. 

2/Ác. 

3/Hoặc ít hay nhiều thiện. 

Còn chỉ thẳng tâm người là chỉ trừ tất cả chấp trước. Kiến tánh thành Phật, 

có người cho là thấy được Chân Như, có người cho là thấy và ngộ được Hư 

không, có người cho là ngộ được Hư không và không nhiễm bất cứ cảnh nào; 

có người y Hư không mà khởi dụng. Mỗi cấp bậc như Thanh Văn, Tu Đà 

Hoàn, A Na Hàm, Tư Đà Hoàn, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát, Phật đều có 

quan niệm về kiến tánh khác nhau.  

 

Nói tóm lại, câu nói của Đạt Ma không chỉ Chân Như, chỉ chỉ ngộ tánh của 

bậc Bồ Tát Diễm Tuệ Địa trở lên. 

 

III- Giải  thích  công  án. 

 

Ông tăng Kế Tông thuộc dòng thiền Tào Động, thuộc viện Hoa Nghiêm 

(Lộc Môn Sơn, Hồ Bắc) hỏi thiền sư Vân Sơn Trí : 

-Thấy tánh thành Phật là ý làm sao ? 
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Tánh vốn không làm sao thấy, nói chi thành Phật ? Muốn thấy tánh là mục 

tiêu của người tu thiền, nhưng kiến tánh rồi thấy tất cả đều không sao có thể 

thành Phật được ? 

Thiền sư trả lời : 

-Tánh vốn thanh tịnh, trong trẻo, không dao động, không rơi vào có, không; 

sạch, bẩn; dài, ngắn; nắm, bỏ. Nếu là minh kiến thì thấy tánh là Phật, Phật là 

tánh. Đó là kiến tánh. 

Người tu phải trừ đi lục căn để trả lại bản nguyện tự tánh, gập duyên không 

dao động có, không; sạch, bẩn; dài, ngắn. Đó là thấy tánh là thành Phật. Trước 

hết phải bỏ tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, sau đó là 10 triển phiền não : 

phẫn, hận, phúc (phản phúc), não, đố, cuồng, hại, kiêu, siểm (nịnh nọt), kham 

(keo kiệt). Sau đó trừ bất tâm (hổ thẹn), bất quý (hổ thẹn) để cho thức thứ 6 

được trong sạch. Sau đó làm sạch thức thứ 7: trạo cử, hôn trầm, bất tín, giãi 

đãi, phóng dật, thất niệm, tán loạn, bất chánh tín. Sau đó lại phải trừ 5 biệt 

cảnh : thắng dục, giãi đãi, niệm, định, tuệ. Nói tóm lại phải trừ tất cả chấp 

trước. 

 

Ông tăng lại hỏi : 

-Nếu tánh thanh tịnh không rơi vào có, không, sao có thấy ? 

Thiền sư trả lời : 

-Không có chỗ thấy. 

Ông tăng không biết người tu phải có nhiều tầng thứ : Bậc thánh thấy cảnh 

biết nhưng không trú vào cảnh, không bị cảnh ô nhiễm, không có vọng tưởng 

nên thấy mà như không thấy. 

-Nếu không có chỗ thấy sao còn có thấy ? 

-Không có chỗ thấy, không có vật thấy; tâm không chấp vào cảnh thì thấy 

mà như không thấy vậy. 

-Vậy, ai thấy ? 

-Không có người thấy. 
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Hiện tượng của chân tâm chiếu ra ngoài gập bụi trần sinh ra tự tánh y tha 

khởi có pháp tướng. Nếu tự tánh này không vọng tưởng, không ứng duyên thì 

cảnh về cảnh, tâm về tâm. Tâm và cảnh không có quan hệ gì với nhau. Vậy là 

không có người thấy. Người phàm gập duyên vọng chấp hư là có, nên có 

người thấy và chỗ thấy, có sinh tất có diệt, rơi vào vòng sinh tử. Bậc thánh 

tâm không duyên sinh pháp tánh, pháp tướng nhưng biết đó là ảo nên không 

có chỗ thấy, người thấy, tâm không sinh. 

 

Nói tóm lại người tu chấp danh không thấy Thể. Gập duyên liền chấp vào 

ánh sáng, khí cảm hoặc chấp vào không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở 

hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ. Nếu chứng được không, có là một thì mới 

gọi là kiến tánh. 

 

 

* 

                                                      *      * 

 

 

Thường  Trú  Pháp  Thân 

 

I- Ngưu Đầu Sơn Pháp Dung bảo tứ tổ Đạo Tín : 

-Khi quán hạnh, cảnh khởi, phải đối trị thế nào ? 

-Cảnh không xấu, đẹp. Xấu, đẹp là do tâm vọng, nếu tâm tự tại thì đâu cần 

đối trị, gọi là thường trú ở Pháp thân. 

 

II- Giải  thích  tổng  quát. 
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Khi tu tập không có thiện tri thức chỉ bảo ta có thể mất thời gian, đi lạc 

đường hay thấy dị cảnh mà chẳng thấy Phật tánh. Nhân gập Tứ tổ Đạo Tín ở 

Ngưu Đầu Sơn, Pháp Dung bèn hỏi những khúc mắc trong Phật học. Tứ tổ 

giải thích cho ông : 

-Các pháp môn đều quy về một mối là : Giới, Định, Tuệ, trừ bỏ nhân quả, 

không có thoát ra khỏi 3 cõi, không có Bồ Đề để đạt được. Ông không thiếu gì 

cả, có khác gì Phật chứ ? Đâu cần phải quán Hạnh, lắng tâm trừ Tham, Sân, 

Si, Mạn, Nghi, đạt được không Tam Muội, Vô tướng Tam Muội. Thế là chấp 

không. Dù có ngồi thiền 10 năm, 20 năm thì tập khí vẫn còn, còn vọng tưởng. 

Chỉ khi nào ông đạt được Có, Không là một thì mới gọi là Kiến Ttánh. 

 

III- Giải  thích  đề  mục. 

 

Đề mục của công án này là thường trú pháp thân. Pháp thân là một trong 3 

thân (pháp, báo, hóa). Pháp thân còn được gọi là Tự tánh thân, Pháp tánh thân, 

Như như Phật, Phật thật, Đệ nhất thân.  

Phái Thiên Thai từ 3 thân suy ra 10 thân Phật như sau : 

1/Bồ Đề thân. 

2/Nguyện thân. 

3/Hóa thân. 

4/Lực trì thân. 

5/Ý sinh thân. 

6/Tướng hảo thân. 

7/Uy nghi thân. 

8/Phúc đức thân. 

9/Pháp thân. 

10/Trí thân.    

 

Trong Thiền học có câu nói : 

-Đánh chết niệm thì thân mới sống dậy.  
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Nhưng Pháp thân mới sinh ra tuy không khác gì thanh tịnh pháp thân được 

gọi là : Tố pháp thân vì còn có vi tế, cực vi tế, cực vi tế vọng chấp chỉ khi nào 

Tố pháp thân chứng được Vô lậu trí thì tự tánh mới hiện được khắp nơi, ứng 

với mọi duyên nhưng làm rồi không còn nhớ tới nữa. 

IV- Giải  thích  công  án. 

 

Pháp Dung còn có biệt hiệu là Dung lười, vì ông chẳng làm gì cả ngày 

ngoài việc ngồi Thiền. Ông không theo một dòng Thiền nào cả, chỉ tu theo 

Thiền thế gian. Nhưng có lẽ ông ông tu tới một bực thiền rất cao, nên đắc 

được thần thông có hàng trăm chim ngậm hoa cúng dường. Tứ tổ Đạo Tín 

nghe tiếng bèn đến Ngưu Đầu Sơn thăm ông. Khi gặp mặt, biết Tứ tổ là người 

theo Thiền chính thống, ông bèn đem những thắc mắc trong lòng ra hỏi : 

-Khi cảnh khởi thì làm sao trị tâm? 

Tứ tổ trả lời : 

-Chỉ cần ông trú tâm ở pháp thân, biết mà không biệt là được, chẳng cần lo 

đối trị vọng tâm. Khi tâm gập cảnh, chẳng cần biết cảnh sinh khởi hay do tâm 

sinh ra. Cảnh không có đẹp, xấu; đẹp, xấu là do tâm vọng cho nó một danh 

tướng. Trừ bỏ danh tướng bằng giác tri thì vọng của tâm sẽ chấm dứt. Ông 

ngồi thiền thấy người ta chấp ảo là thật thì cho đó là sai lầm, nên ông cho tất 

cả đều là không. Đó là chấp không. Dù ông có ngồi 10 năm, 20 năm vẫn chấp 

không, vẫn còn các tập khí. Trừ phi ông chứng được Không, Có chẳng hai, thì 

ông vẫn dậm chân tại chỗ không tiến được. Lúc đó gọi là trú ở pháp thân, ông 

biết cảnh đẹp nhưng không phân biệt, không bị cảnh ô nhiễm, lúc đó mới gọi 

là Kiến tánh, không có người thấy và chỗ thấy, là được giải thoát tri kiến.  

 

Nói tóm lại thiền Phật giáo khác với thiền thế gian là biết nhưng không 

phân biệt, trong khi thiền thế gian phân biệt vì chạy theo cảnh. 
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