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Số:  1029  29 tháng 3 năm 2015 

 

 

 Mục Bé Tám  6/7/2005 ñến 12/07/2005 
Thưa các bạn, 
 
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của ðại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh 
và giải toả uất khí của tim, gan và thận.  Không nên cắt xén bất cứ giai ñoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu 
chiều sâu của Mục Bé Tám.  Ước mong các bạn thực hành ñứng ñắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát 
triển của tâm linh. 
Kính bái, 
Bé Tám 
 
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thi ền ñường: 
 
1) Việc gì nôn nóng? 
2) Nguyên lý là gì? 
3) Chuyện gì là chuyện gấp ? 
4) Mê hoặc là sao ? 
5) Duyên tình là sao? 
6) Vấn vương là sao? 
7) Khai triển bằng cách nào? 
 
 
 
 

Taän Ñoä 

 

Taän ñoä quaân bình duyeân ñaït thöùc 

Thöïc haønh thoâng suoát töï phaân baøn 

Trôøi cao vôøi vôïi taâm haønh saùng 

Döùt khoaùt taâm tu töï xeùt baøn 
 

Vĩ Kiên 
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1) San Diego, 06-07-2005  2: 48 AM 
Hỏi:  Việc gì nôn nóng? 
 
Ðáp:  Thưa việc mất quân bình thì nôn nóng bất 
thường 
  Kệ: 
 Nôn nóng bất lợi cho tâm thân 
 Quí tưởng Trời cao tự góp phần 
 Giải giới phân minh ñời lẫn ñạo 
 Từ bi khai triển lý sanh tồn 
 

2) San Diego, 07-07-2005  9: 17AM 
Hỏi:  Nguyên lý là gì? 
 
Ðáp:  Thưa nguyên lý là chuyện khởi ñầu 
  Kệ : 
 Tình ñầu là nguyên lý khởi ñầu 
 Tự giải tự minh khúc tình ñời 
 Phát triển không ngừng ñiều rắc rối 
 Khai thông tự thức hiểu từ hồi 
 

3) San Diego, 08-07-2005  11 : 40PM 
Hỏi :  Chuyện gì là chuyện gấp ? 
 
Ðáp :  Thưa chuyện ñói là chuyện gấp 
  Kệ : 
 Học hỏi vô cùng là chuyện tu 
 Giải mê phá chấp tự giải mù 
 Trí tuệ phân minh ñường tiến hóa 
 Thành tâm tu luyện tự phân hòa 
 

4) San Diego, 09-07-2005  12 : 00AM 
Hỏi :  Mê hoặc là sao ? 
 
Ðáp:  Thưa mê hoặc là thích 
  Kệ: 
 Tâm mê khó trị hại thân mình 
 Khó tiến khó tu tạo hành trình 
 Khó khổ chính mình tâm phải chịu 
 Bình tâm học hỏi thoát hành trình 
 

5) San Diego, 10-07-2005  12:05 AM 
Hỏi:  Duyên tình là sao? 
 
Ðáp:  Thưa duyên tình là giàu tình cảm 
  Kệ: 
 Trí tuệ phân minh ñường xích ñạo 
 Khai thông chơn giác tự hòa mình 
 Thành tâm tu luyện rõ hành trình 
 Tiến hóa phần hồn duyên Trời ñộ 
 

6) San Diego, 11-07-2005  11: 20 PM 
Hỏi:  Vấn vương là sao? 
 
Ðáp :  Thưa vấn vương là chưa dứt khoát 
  Kệ : 
 Âm thầm khổ cảnh tự giam thân 
 Khó tiến khó tu lại nhớ tình 
 Nhẹ dạ bất ổn gây ñộng loạn 
 Dày công thực hiện chánh pháp tu 
 

7) San Diego, ngày 12-07-2005 
Hỏi: Khai triển bằng cách nào? 
 
ðáp: Thưa, khai triển bằng tự nhiên 

Kệ: 
Qui nguyên thực triển thanh  minh tiến 
Tự giác tự minh uyển chuyển hoài 
Khai triển chính mình qui một mối 
Thành tâm tu luyện quí thân vàng 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Phát Tâm Tu Thiền 
 

Phát ñạt tâm linh thấu cảnh huyền 
Tâm hành chơn pháp tự tầm xuyên 

Tu thân sửa tiến vào chơn thức 
Thiền ñịnh triền miên ngộ pháp truyền. 

 
Pháp truyền chơn lý siêu nhiên 

Tâm không tự ñạt giải phiền giải mơ 
Chẳng còn lý luận giấc giờ 

Thiên cơ sắp sẵn giải mơ cõi trần 
Thực hành tự nguyện góp phần 

Qui không chánh pháp lần lần tiến lên 
Thanh không hòa cảm vững bền 

Qui nguyên giềng mối tạo nền vững tu 
Dẹp mê phá chấp giải mù 

Bước vào thanh tịnh trùng tu hoài hoài 
Càn khôn vũ trụ miệt mài 

Giải thông ñời ñạo tiến hoài không ngưng 
Thực hành khai mở tưng bừng 

Trong không mà có tiến từng phút giây 
Cảm thông nguyên khí mưa mây 

Dày công luyện tập ñêm ngày thăng hoa 
Chẳng còn lý luận ta bà 

Giải thông ñời ñạo chan hòa tình thương 
Mặt mày lóng lánh như gương 

Cảnh ñài quang chiếu yêu thương muôn loài 
Bình tâm học hỏi hoài hoài 

Minh tâm kiến tánh trần ai chẳng còn. 
 

Kính bái, 
Lương Sĩ hằng 

Thiền viện Nhẫn Hòa, 13-09-1987 
 
 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

CHÂN KINH  27 
 

Giác minh khai triển thức tâm lành 
Giải quyết tâm linh tội giảm khinh 
ðời tạm không cần gieo chuyện ác 

Thực hành dứt khoát hướng tâm linh 
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“Giác minh khai triển thức tâm lành”: 
Khi mà chúng ta tu tới tự giác tự minh, hiểu ñược, khai triển thức tâm lành, lúc ñó sự quân bình trong nội 
thức có, tâm từ bi có. 
“Gi ải quyết tâm linh tội giảm khinh”: 
Hướng về tâm linh mà thăng hoa tiến hóa. 
“ ðời tạm không cần gieo chuyện ác”: 
Thế gian là ñô thị giả, tạm bợ mà thôi, không cần, làm ñiều ác làm gì. 
“Thực hành dứt khoát hướng tâm linh”: 
Phải dứt khoát thì mới hướng về con ñường tâm linh tu tiến ñược, thực hành pháp môn ñứng ñắn, nhiên hậu 
mới có kết quả. Tu là phải hành pháp. Cương quyết hành pháp thì nội thức khai triển, huyền bí trong nội tâm 
cũng khai triển. Mọi lãnh vực trong nội tâm nội thức ñều khai triển, thì ta không cần làm những ñiều ác ôn 
như thế gian không hiểu về tâm linh.  
 
        Thực hiện chuyện hơn thua, biến thể của nó là ác ôn. Giành cho kỳ ñược nhưng mà làm sao hưởng hết 
những số tiền mà mình ñã giựt cướp ñược của người khác? Nhiều người suốt một kiếp người xài không hết 
số tiền ñó, cứ ñâm ñâm ñi kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền thét rồi khổ, khổ, khổ, bù ñầu vào phát triển không 
nổi, tự hành hạ lấy chính mình và tưởng mình là một khả năng giỏi, có một không hai tại thế gian là tạo khổ 
cho chính mình. Người tu tiền càng nhiều, tội càng nhiều, chớ không phải nói: “Tôi ti ền nhiều là tôi bảnh 
ñâu!” Không phải! Người tu phải dứt khoát, tự giảm khinh lấy cái tội trạng của mình, không làm nữa nó 
mới giảm. Tiếp tục làm, tiếp tục nhận tiền của thiên hạ, tiền càng nhiều thì tội càng nhiều, ở thế gian thấy rõ 
ràng. Chúng ta là người Vi ệt Nam thấy rõ, có tiền có tội, không có tiền không có tội gì hết. Phải dứt khoát 
như vậy mới tu tiến. Nhiều người tu nửa chừng kiếm tiền, thấy chúng ta thông minh hơn người thường, làm 
tiền cho nhiều rồi tự hại mình, ñâu có phát triển ñược. Cần tu nhiều thì chúng ta hướng về tâm linh chúng ta 
có tiền mới thật sự giúp ñỡ những người kế tiếp, những người khổ chúng ta giúp họ, chúng ta không nên ôm 
tiền ôm bạc nữa, giải tất cả nghiệp tâm, lo tu mà thôi. Tu, sửa là phát triển cái tâm linh. Giàu có về tâm linh 
thì tiền bạc nó phải bớt. Tiền bạc là nghiệp. Nếu tu mà còn ñếm bạc, ôm bạc, giữ bạc là tạo nghiệp mà thôi, 
tâm ñộng, không bao giờ tịnh ñược. Hướng về tâm linh mà tu thì chúng ta có một vốn vô cùng tận phát 
triển, ñộng ñâu hiểu ñó, duyên Trời, duyên Phật, duyên lành thế gian, chúng ta ñều có hết. Chuyện gì phải 
nôn nóng ñi làm tiền sát hại người này, sát hại người kia có ích lợi gì? Chuyện không ích lợi chúng ta không 
làm, chuyện không cần thiết chúng ta không làm, phải làm ñiều cần thiết! 
 
        Tu cho nó phát triển huyền bí của nội tâm mới là người tu. Tu mà hiểu chuyện huyền bí của ngoại cảnh 
mà nội tâm không hiểu thì cũng còn sân si. Còn sân si là còn bơ vơ. Lập thế, dạy người này tu người kia tu, 
ñể cho mọi người ñội cao lên. Không ñược! Phải mở thức hòa ñồng thì mọi người ñồng hành với chúng ta 
ñồng tiến, mới là môn pháp ñứng ñắn tu học trong xây dựng rõ rệt. Quyết tâm như vậy, cuối cùng sẽ có kết 
quả tốt. Còn dụng một ý niệm tham là phải bị hết. Bày mưu này mưu nọ, rốt cuộc cũng phải tiêu tan, không 
thành công ñâu. Người ta buôn bán gian xảo, nghiệp lực nhiều, người ta bỏ mình ñi tu, còn mình ñi tu lập cơ 
sở buôn bán là tái tạo nghiệp lực chôn hồn chôn vía của chúng ta, chúng ta không làm ñiều ñó. 
 
        Thức tâm, làm những gì cống hiến cho mọi người cộng hưởng và tận ñộ, ñường lối ñó chúng ta làm. 
Người tu phải thấy mình lúc nào cũng nghèo không tiền. Có khổ mình mới tu. Sướng ai mà ñi tu. Khổ mới 
là tu. Khổ! Khổ! Khổ! Mới bước vào biên giới của Phật pháp. Bước ñược vào biên giới của Phật pháp thì 
thoát khổ, thoát nạn. Thì chúng ta từ ñâu mà có cơ hội bước vào biên giới của Phật Pháp? Từ khổ. Vậy 
chúng ta khổ là ñúng ñường, không có sai ñường. Khổ nhục là ñúng ñường, không có sai ñường. Cho nên 
nhận lãnh cái khổ nhục ñể tiến hóa, lấy oán làm ân, thuận chiều xuất phát mới là người thật tâm tu. Càng 
ngày càng khoẻ mạnh, càng ngày càng trẻ trung, là tâm không còn lo âu nữa. Không bám víu tiền tài ñịa vị 
nữa, thì mặt mày nó mới tươi sáng ñược. Nếu còn bám víu tiền tài duyên nghiệp, là mặt mày nó không có 
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sáng ñược, vì sao? Vì sự lo âu thay vì chúng ta dứt khoát không còn sự lo âu nữa, lúc nào cũng vui trong 
thanh tịnh ñể tiến hóa. 
 
        Hằng ngày chúng ta làm những việc cần thiết và không làm những việc không cần thiết. Cuộc sống của 
chúng ta có trật tự thì cái lộc của chúng ta ăn không có hết. ðừng có lo ñói, ñừng có lo khổ nữa, chỉ lo tu mà 
thôi. Dứt khoát ñược ñiều này là người giàu có tâm linh, thay vì ôm tiền ôm bạc rồi cuối cùng cũng phải ra 
ñi với hai bàn tay không. Vàng bạc cũng chôn dưới ñất. Còn những người mà hướng về tâm linh ra ñi, vàng 
bạc ñeo ñầy mình, thanh nhẹ, hào quang xuất phát tốt ñẹp. ðó là của vô tận của Thượng ðế ñã và ñang ân 
ban cho những người bằng lòng tu tiến, ñến ñó là sẽ có ñồ tốt, thanh nhẹ, quần áo cái gì cũng thay ñổi hết. 
Chỉ có Thượng ðế mới là ðấng Toàn Năng xây dựng cho muôn loài vạn vật. Mà nếu chúng ta không hướng 
tâm về ñó chúng ta không thấy cái giá trị thanh nhẹ là vô cùng. 
 
        Tu là một kỳ công. Kỳ công không phải là suốt ngày làm cái ñó, nhưng mà ñêm ñêm tu luyện là ñược 
rồi. Hòa hợp với chấn ñộng cả càn khôn vũ trụ thì chúng ta mới là thoát ñược. Thoát ñược thì mới giải ñược 
nghiệp mà không thoát ñược thì nghiệp còn trơ trơ. Cho nên nhiều người tu nửa chừng chán nản. Không nên 
chán nản! Sự dày công phải nhiều ngày nhiều giờ mới thành công, cương quyết như vậy. “Tu nhất kiếp ngộ 
nhất thời” , trong nháy mắt thì hiểu tất cả những cái gì của cả càn khôn vũ trụ mà bằng lòng tiến hóa không 
ngừng nghỉ và không thoái bộ, cảm thức tâm linh là thật sự một con ñường tiến hóa tới vô cùng. Tâm linh sẽ 
ñem lại bằng an cho hành giả tại mặt ñất. Mỗi người dân trong xứ mà hiểu ñược nguyên lý của tâm linh thì 
sẽ ñem lại sự bằng an, quốc thái dân an cho xứ ñó. Mọi người cộng hưởng hòa bình trong thanh nhẹ và 
không còn sự ñua ñòi, tạo sự trì trệ cho bản thân nữa. 
 
         Mọi việc ñều thông khai, ñêm ñêm chúng ta thiền trong giờ giấc thông khai là giờ Tý của Trời ðất. 
ðêm ñêm chúng ta thiền thông khai trí tuệ khai mở thì mượn cái trớn ñó mà ñể ñi lên. Còn cái giờ ñó mà 
chúng ta lo ăn ngủ, thì nó thành tựu cái ý dục ñê hèn, bê trễ, sân si, tạo trược chớ không có ích gì hết! 
 
        Tu cái giờ cũng quan trọng. Tôi giờ nào tôi cũng tu là không ñược! Nó phải có giờ chúng ta tu. Trời 
ðất thông khai, chúng ta mới phát triển ñược. Không có áp dụng cái giờ giấc bởi vì cơ thể chúng ta là Thiên 
ðịa hợp thành mà không theo cái chiều hướng Trời ðất thông khai mà tu tiến là khép kín lấy chính mình, 
không tiến ñược. Không phải buộc ngồi tu ngày, tu ñêm mà không ý thức ñược chuyện làm của chính mình, 
thì cũng là một ñống ñó mà thôi, không phát triển ñược. Biết ñược chuyện làm của chúng ta, giờ giấc của 
chúng ta là mượn ñược cái trớn hòa hợp với chấn ñộng của càn khôn vũ trụ mà tiến hóa thì bộ ñầu chúng ta 
mới thanh nhẹ ñược. Nhiều người nói tôi chán ñời, tôi tu, tôi tu tứ thời. Thời nào là hữu ích về cái gì cũng 
không biết, cắm ñầu lo tu thét rồi sanh khùng, sanh bịnh. Phải có giờ có giấc, phải có tâm phục vụ làm việc 
rõ rệt mới có cơ hội tiến hóa. 
 

THÔNG BÁO CỦA THI ỀN ðƯỜNG DŨNG CHÍ SYDNEY ÚC CHÂU  

922 Hume Highway, Bass Hill NSW 2197, Australia. 

Thiền ñường Dũng Chí trân trọng thông báo Khóa Sống Chung năm 2015 ñược tổ chức tại Moree, NSW, 
Úc Châu.  Ban Tổ Chức hân hạnh ñược ñón tiếp quý bạn ñạo tham dự KSC 2015 với các chi tiết tham dự 
như sau: 

1/ Thời gian:  từ ngày 2/5 ñến 7/5/2015 

2/ ðịa ñiểm:  Vùng suối nước nóng Moree, NSW, Úc Châu.  ðịa chỉ:  Góc ñường Newell Highway và 
ñường Amaroo Drive, Moree NSW 2400 

3/ Ghi danh:  Hạn chót ghi danh là 20/4.  Hiện ñã có 22 bạn ñạo ñã ghi danh. 
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4/ ðiều kiện ghi danh :   

• Bạn ñạo và thân nhân ñều ñược ghi danh tham dự.   
• Di chuyển tự túc.  Những bạn ñạo ở NSW có thẻ di chuyển công cộng miễn phí thì ñược ñi xe lửa 

miễn phí.  Cần ñặt vé xe lửa miễn phí xin liên lạc với BTC  
• Villa cư trú trong thời gian tham dự KSC, tính trung bình khoảng $15-36 AUD cho mỗi ñêm, phòng 

2 người ñến 3 người. 
• Ẩm thực :  Ăn sáng tự túc.  Ăn trưa và tối do chị Phẩm và một số bạn ñạo Sydney phát tâm phục vụ 

miễn phí. 

5/ Chương trình KSC tại Moree từ ngày 2/5-7/5/2015 

• Ngày 2/5:   

10am-11pm: Nhập trại, ổn ñịnh phòng, nghỉ ngơi.   

11pm-1am:  Chung thiền 

• Ngày 3/5:   

9.00am:  Tập trung tại phòng họp  

9.00am-9.30am:  Khai mạc KSC, diễn văn khai mạc (chị Phẩm) 

9.30am-10.30am:  Chung thiền 

10.30am-12.00am:  TBPTDN 

12.00am-2.00pm:  Ăn trưa, vệ sinh, dọn dẹp.. 

2.00pm-5.00pm:  Tắm, nghỉ ngơi 

5.00pm-6.00pm:  Ăn tối 

6.00pm-7.00pm:  Niệm Phật 

7pm- 11.00pm:  Tự do 

11pm-1.00am:  Chung thiền 

• Ngày 4/5: 

9.00am-10.00am:  Niệm Phật 

10.00am-12.00pm:  ôn ppcp: Soi hồn, PLTC 

12.00pm-2.00pm:  Ăn trưa 

2.00pm-5.00pm:  Tắm, nghỉ ngơi 

5.00pm-6.00pm:  Ăn tối 

6.00pm-7.00pm:  Niệm Phật 

7.00pm-11.00pm:  Tự do 
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11.00pm-1.00am:  Chung thiền 

• Ngày 5/5: 

9.00am-10.00am:  Niệm Phật 

10.00am-12.00pm:  Kinh A Di ðà 

12.00pm-2.00pm:  Ăn trưa 

2.00pm-5.00pm:  Tắm, nghỉ ngơi 

5.00pm-6.00pm:  Ăn tối 

6.00pm-7.00pm:  Niệm Phật  

7.00pm-11.00pm:  Tự do 

11.00pm-1.00am:  Chung thiền 

• Ngày 6/5:   

9.00am -10.00am:  Niệm Phật 

10.00am-11.00pm:  Kinh A Di ðà 

11.00am-12.00pm:  Bế mạc KSC, bầu chọn KSC2016 

12.00pm-2.00pm:  Ăn trưa 

2.00pm-5.00pm:  Tắm, nghỉ ngơi 

5.00pm-6.00pm:  Ăn tối 

6.00pm-7.00pm:  Niệm Phật 

7.00pm-9.00pm:  Tự do 

11.00pm-1.00am:  Chung thiền 

• Ngày 7/5: 

Thu dọn và trả phòng chia tay ra về. 

6/ Chi tiết liên lạc BTC khi cần: 

• Chị Khưu Thị Phẩm:  Phone:  02 9724 3331.  Mobile:  0418 466 328 
• Chị Nguyễn Thị Duyên:  Phone:  02 9823 8305.  Mobile:  0430486845 

 


