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Lão Hòa Thßþng Hß Vân
Pháp Ngæ Løc
Tích xßa r¢ng:
Ngài Tri®u Châu höi T± Nam
Tuy«n thª nào là ÐÕo.
T± ðáp: "Tâm bình thß¶ng là ðÕo."
Ngài Tri®u Châu höi tiªp: "Vçn có
th¬ hß¾ng t¾i ðÕo sao?"
T± dÕy: "Ð£t bày hß¾ng t¾i là
l¥m!"
Ngài Tri®u Châu v£n lÕi: "Không
vÕch ra, sao biªt là ÐÕo?"
T± dÕy: "ÐÕo không · trong phÕm
vi sñ hi¬u biªt, cûng chÆng thuµc
thÑ không hi¬u biªt. Sñ hi¬u biªt,
tri kiªn ð«u là v÷ng giác, không
biªt là vô ký. Nªu th¤u ðÕt ðÕo này
chÆng nghi ng¶, thì s¨ th¤y ðÕo
nhß hß không bao la ngút ngàn. Há
có th¬ gßþng ép v¨ v¶i ðúng, sai
sao?"
Ngài Tri®u Châu ngay l¶i nói này
mà ngµ lý. Lû chúng ta lép nhép
suông l¶i ngß¶i xßa. Nói tâm bình
thß¶ng ngß¶i ngß¶i ð«u có, nhßng
làm sao th¤y tâm bình thß¶ng này
là ðÕo. H biªt ðßþc tâm bình
thß¶ng này thì m÷i n½i kh¡p ch¯n
ð«u là ðÕo. Không biªt nó thì ðiên
ðäo ðäo ðiên. Vì c¾ gì? Vì ta chÆng
th¬ h°i quang phän chiªu cÑ chÕy

tìm thÑ ngoài tâm, bµi giác hþp tr¥n.
Nên su¯t ngày ta luôn trôi lån theo
ngoÕi cänh, ði ngßþc lÕi ðÕo, do ðó
chÆng r¶ ðßþc bµ m£t th§t cüa mình.
Thª nào g÷i là tâm bình thß¶ng?
Tâm bình thß¶ng tÑc là tâm trß¶ng
vin (lâu dài và xa). T× ð¥u nåm cho
ðªn cu¯i nåm; t× lúc chào ð¶i t¾i
chªt, cái tâm lúc nào cûng v§y tÑc là
tâm bình thß¶ng. Ví dø nhß khi
ngß¶i ð¶i tiªp ðãi khách quen, y chï
dùng trà xanh c½m tr¡ng chÆng d÷n
bày thÑ gì khác. Sñ tiªp ðãi nhß thª
có th¬ lâu dài ðßþc, tÑc là bình
thß¶ng. Nªu nhß có quý khách t¾i thì
chü nhà phäi làm ð£c bi®t món ngon,
ðây tÑc là chÆng bình thß¶ng. Chï có
th¬ tiªp ðãi nhß thª 8 ho£c 10 ngày.
B·i vì trong nhà không có sÆn ð°
ngon ð£c bi®t, cho nên sñ tiªp ðãi
chÆng bình thß¶ng thì chÆng th¬ dài
lâu ð£ng. Nªu ngß¶i tu tâm có th¬
giæ lòng không tÕo tác, không tính
toán so ðo, không cäi biªn ð±i thay,
không nói l¶i gÕt gçm, d¯i trá, thì
tâm ¤y tÑc là tâm bình thß¶ng, tÑc là
ÐÕo, cûng tÑc là ý tÑ cüa câu "Lòng
ngay thÆng là ðÕo tràng."
Ngài Løc T± bäo Trí Hoàng Thi«n Sß
r¢ng: "Ông chï c¥n giæ tâm nhß hß
không, song ð×ng ch¤p nh¤t vào cái


