Số: 997 Ngày: 17 tháng 8 năm 2014
Trieån khai
Trieån khai taän ñoä thoâng tam baûo
Roû leõ caøn khoân soáng töï hoøa
Duyeân ñeïp tình ñôøi ta thoâng suoát
Tình thöông ñaïo ñöùc giaûi phaân hoøa
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 9/11/2004 ñến 15/11/2004
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 thiền ñường:
1) Dấn thân phục vụ bạn ñạo có hữu ích gì?
2) Hữu ích về phương diện nào?
3) Hữu ích về tâm linh là gì?
4) Sáng suốt ñể làm gì?
5) Người tu thiền cần dấn thân phục vụ hay không?
6) Phục vụ những chuyện gì?
7) Tiếp ñón nồng hậu có ích gì không?
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1) Montreal 09-11-04 11:35PM
Hỏi: Dấn thân phục vụ bạn ñạo có hữu ích gì?

2) Montreal 10-11-04 11:15PM
Hỏi: Hữu ích về phương diện nào?

ðáp: Thưa dấn thân phục vụ bạn ñạo rất hữu ích.
Kệ:
Dấn thân phục vụ bạn ñạo mình
Phát triển vô cùng tự tiến xuyên
Qui hội tình người thông mối ñạo
Khai tâm mở trí tự tâm giao

ðáp: Thưa hữu ích về tâm linh
Kệ:
Hữu ích về tâm linh tiến hóa
Thực hành chất phát ñộ nhơn sanh
Qui nguyên thiền giác thân tâm thành
Càn khôn quang chiếu hạnh thân hành

3) Montreal 11-11-04 2:05AM
Hỏi: Hữu ích về tâm linh là gì?

4) Montreal 12-11-04 2:25AM
Hỏi: Sáng suốt ñể làm gì?

ðáp: Thưa hữu ích về tâm linh là thanh tịnh và sáng
suốt
Kệ:
Hữu ích cho tâm linh sáng suốt
Trì tâm tu luyện pháp phân hòa
Giải thông ñời ñạo tâm thân giải
Quí tưởng Trời cao duyên tận ñộ

ðáp: Sáng suốt ñể phục vụ tốt
Kệ:
Quân bình tưởng nhớ tận Trời cao
Pháp giới phân minh tự bước vào
Tận ñộ tình Trời ban chiếu ñộ
Khai thông trực giác phát tâm hiền

5) Montreal 13-11-04 1:00AM
Hỏi: Người tu thiền cần dấn thân phục vụ hay
không?

6) Montreal 14-11-04 11:20AM
Hỏi: Phục vụ những chuyện gì?

ðáp: Thưa người tu thiền rất cần dấn thân phục vụ
người kế tiếp
Kệ:
Dấn thân phục vụ người mới tu
Mầm mống xây dựng ñại sự chung
Quí tưởng Trời cao của mỗi vùng
Thành tâm phục vụ trí bao dung

ðáp: Thưa thành tâm phục vụ bất cứ chuyện gì cần
ñến
Kệ:
Thành tâm phục vụ khi cần ñến
Giải tỏa phiền ưu ñứng vững bền
Khai triển chính mình thông một mối
Bình tâm phục vụ tiến từ hồi

7) Montreal 15-11-04 10:50AM
Hỏi: Tiếp ñón nồng hậu có ích gì không?
ðáp: Thưa tiếp ñón nồng hậu do người ưa thích
Kệ:
Tiếp ñón nồng hậu uyển chuyển vui
Tình người sống ñộng tạo thêm mùi
Qui nguyên tình người thân tâm vui
Khai triển chính mình uyển chuyển thông
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY
Thoát Dục
Nhơn sanh cơ cấu chuyển phân mầu
Tạo dục quí thân thuyết ñổi trao
Qui hội chơn hồn trong thức giác
Thực hành thanh tịnh trở về mau.

ðiều trôi dĩ vãng ñều không có
Học trả trả vay dọ hỏi mò
Qui ñịnh từ hồi duyên tự thức
Qui không mới rõ ñiển tồn kho.

Về mau qui hội xét ñuôi ñầu
Rõ lẽ càn khôn rõ nhiệm mầu
Chơn ñiển qui hồn thanh tịnh giác
Sơn hà tươi ñẹp dẹp u sầu.

Tồn kho vô tận chẳng quanh co
Rõ lẽ Trời ban ñã dặn dò
Chớ vội mưu cầu duyên ñổ vỡ
Thực hành thanh tịnh niệm Nam Mô.

U sầu vì tâm còn tạo dục
Tự tắm hố sâu nhịp khổ ñau
Hồn xác yếu hèn vì loạn ñộng
Khổ bao là khổ thức cơ cầu.

Nam Mô lục tự khai hành triển
Thức giác bình tâm chẳng cảm phiền
Chơn ñạo trong lòng qui tự ñắc
Sửa mình liên tục dẹp phàm ñiên.

Cơ cầu thanh trược khó ñào sâu
Hồn vía cộng ñồng chẳng ngộ ñâu!
Hướng ngoại gieo buồn trong nội thức
Khổ hạnh chơn pháp tự ñào sâu.

Phàm ñiên tạo dục gây phiền não
Nặng nợ trần gian khó bước vào
Vũ trụ càn khôn nào hoại nát
Vui cùng Trời Phật rõ chiều cao.

ðào sâu quán chuyển tâm thường dục
Dẹp bỏ giao thừa trong một kiếp
Giải nghiệp trần tâm chẳng có phiền
Hư vô thanh tịnh thạch bàn yên.

Chiều cao xoay chuyển không ngừng nghỉ
Quán ñộ trần gian chuyển hợp thì
ði lại thức hồn trong một kiếp
Bình tâm thanh tịnh tự bàn thi.

Bàn yên giải tỏa trí tâm phiền
Cảm thức hồi sinh trí vẫn yên
Tận hưởng nguồn thanh trời triển ñịnh
Thanh bình trong thức vẫn tầm xuyên.

Bàn thi ñời ñạo quay quần chuyển
Gút mắt khai thông ñạt pháp huyền
Sáng chói huyền thiên nay tận ñộ
Duyên lành tự học tự tham thiền.

Tầm xuyên bến giác qui nguồn cội
Cấu trúc siêu nhiên tự chuyển hồi
Thức giác tâm Không rõ ngộ ngôi
Bền tâm xây dựng chẳng sang tồi.

Tham thiền nhập ñịnh tự tầm xuyên
Thắng cảnh siêu nhiên sẵn nối liền
Qui nhứt tâm hành năng tự ñạt
Cảm minh thiên ñịa giải tâm phiền.

Sang tồi vì bởi còn mê chấp
Ngộ ñạo trong tâm ñi ñứng ngồi
Vui ñẹp tràn ñầy tình bạn hữu
Qui y thanh nhẹ chẳng sang tồi.

Tâm phiền vì bởi lòng xao xuyến
Khó hiểu huyền cơ khó ở yên
Thử thách muôn chiều gieo vọng ñộng
Hướng về thanh tịnh rõ huyền thiên.

Sang tồi tại thế tự tạo ngôi
Tan tựu tựu tan tự qui hồi
Thoát dục chơn không lòng giải thoát
Vốn Không tái ngộ vạn ñiều trôi.

Huyền thiên bí pháp trong thanh tịnh
Thực hiện công phu tự phát minh
Giao cảm qui hồn chơn giác lý
Nơi nào cũng vậy cũng ñều khinh.
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Chật vật ñủ ñiều than thở thở
Chẳng ai ñếm xỉa ñến người ngu.

ðều khinh khai triển muôn tình ñạo
Thức giác qui không tự bước vào
Cao ñẹp lòng thành duyên tận ñộ
Cứu hồn vượt khỏi dục sanh mầu.

Người ngu vì bởi chưa minh ñạo
Tạo dục trần tâm khó bước vào
Thiên lý hành trình duyên tự thức
Tự tu giải tỏa ở tầng cao.

Sanh mầu ô trược kẻ trước sau
Tranh chấp chấp tranh tạo khác mầu
ðiển giới qui hồi chung một mối
Sắc không không sắc chẳng tô mầu.

Tầng cao chiếu rọi ánh trăng sao
Mát mẻ thương yêu kép với ñào
Cao ñẹp tràn ñầy duyên hợp thức
Quán thông chơn pháp rõ chiều cao.

Tô mầu ñội lớp trần gian trược
Che ñậy chơn lòng ñầy uất khí
Khổ cảnh ñày thân trong cực nhọc
Bất minh chơn ñạo tự làm suy.

Chiều cao chiếu ñộ nhơn sinh nhận
Học hỏi tràn ñầy nghĩa với ân
Thanh tịnh do Trời duyên tận ñộ
Thực hành chơn pháp tự mình phân.

Làm suy cơ thể Trời ban phước
Tự diệt hồn linh về ñịa phủ
Khóc lóc thở than ñầy máu lệ
Cực hình tự tạo biết mình ngu.

Mình phân ñời ñạo chuyển bao lần
Không có có không tự xét phân
Duyên ñạo tình ñời nay ñược ngộ
Giải lần chơn lý ñạt thanh lần.

Mình ngu tự khép mạng vào tù
Tha thiết cầu xin rõ ý ngu

Kính bái
Lương Sĩ Hằng.
Manila, 16-04-1987
TRÍCH BĂNG ðỨC THÀY THUYẾT GIẢNG
CHƠN NHƯ ( SAIGON 1974)
Nguyên căn của phần hồn không ñộng chưa nhiễm trần thì ñó là Chơn như. Còn bây giờ chúng ta
thuộc về phần tử nhiễm trần rồi, cư trần nhiễm trần bây giờ trở lại chơn như, làm bằng cách nào. Cho nên
chúng ta ñang làm ñây, ñang khai mở nè, những sự phức tạp nè, bụi bặm nè,có hột xoàn mà ñể cho nó
ñóng bụi thì hột xoàn mất giá trị, bây giờ chùi nè, ngày này chùi, sớm mơi chùi,chiều chùi, sáng chùi, tối
chùi, chùi mãi, chùi cho nó trở lại chơn như, thanh thản sáng suốt, không phải mình tán thưởng rằng mình
ñẹp, nhưng mà ñây rồi tự nhiên ñó, những người xung quanh, các giới mà nó muốn bám vô hồi nào giờ,
bây giờ tự nhiên nó ly khai ra, rồi nó không có bám ñược. Ai cũng có tà tâm hết, trong cái tà tâm ñó là cư
trần nhiễm trần, nó bám sát vô trong cái chơn như, nó làm cho nhiễu ñộng, mà có cái sự sáng suốt, nó lợi
dụng cái sự sáng suốt, rồi nó nói là cái sáng suốt cho phép như vậy, té ra lục căn lục trần nó làm bậy, chớ
cái sự sáng suốt không làm bậy, lục căn lục trần ñã làm bậy. Rồi nó ñổ thừa cho nó là chủ nhơn ông làm.
Ở ñời chúng ta cũng vậy, một cái vị trí của chơn như là của cha mẹ ở trong gia ñình, một người cha
lúc nào cũng làm một người nghiêm phụ ,một người cha ở trong gia ñình thì muốn cái nào cũng trong
sạch,cái nào cũng ñàng hoàng, cái nào cũng tốt hết. Nhưng mà nhiều khi cái chơn chánh của người cha
muốn truyền cho người con lại không ñược, nó lợi dụng, rồi này kia, kia nọ ,rồi nó nói lu bù, rồi nó nói cha
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tôi kêu như vậy ñó, nó mượn thế lực của cha nó, nó làm ñủ chuyện tầm bậy tầm bạ, ñối với người-ở ở
trong nhà nó cũng làm vậy. Thì cái phần hồn cũng vậy, lục căn lục trần nó biến hóa ra nó nói, chủ nhơn
ông muốn vậy ñó. Bây giờ muốn coi ciné, cái nó rủ một chặp ñi ciné, muốn ñi làm bậy, muốn ñi chơi bời,
nó cũng rủ ñi chơi bời, thành ra nó mất cái chơn như.
Bây giờ chúng ta tu ở ñây chúng ta sửa, giải tỏa cái phức tạp, nó ñã nhiễm từ năm này qua tháng kia,
bây giờ giải tỏa từ bộ ñầu, từng cơ cấu một, nó ñã nhiễm từ lâu rồi. Thì cơ cấu của bản thể mình là một cái
Tiểu Thiên ðịa là một quốc gia chứ hổngphải nhỏ, mà bây giờ nó bị nhiễm nhiều quá rồi, cái ô trược quá
nhiều. Cho nên mình phải cương quyết thanh lọc từng ly, từng tí mới ñược, phải cẩn mật thanh lọc mới
ñược. Cho nên các bạn ñã dày công và chấp nhận tự sửa , tự tu, ñó là bạn ñi tới cái cẩn mật và sửa chữa ở
bên trong, lần lần nó mới trở về không ñộng. Cái tâm hồn các bạn không ñộng, bất cứ sự nhiễu ñộng nào ở
trước mặt, bất cứ một sự quyến rũ nào ở trước cặp mắt ,chuyển qua lỗ tai của các bạn, các bạn cũng vẫn
ñiềm nhiên không ñộng, cũng giữ trong trắng như cái hột xoàn bóng nhoáng kia ,thì nó trở về chơn như,
chớ có gì ñâu.
THÔNG BÁO CỦA THIỀN ðƯỜNG DŨNG CHÍ ÚC CHÂU
1/ Thông báo số 1: Thông báo về Ban Chấp Hành của Thiền ðường nhiệm kỳ 2014-2016
2/ Thông báo số 2: Thông báo về ngày tưởng niệm liễu ñạo của ðức Thầy Lương Vĩ Kiên.
3/ Thông báo số 3: Thông báo về chi tiết liên lạc với Thiền ðường Dũng Chí:
* Liên lạc qua ñiện thư(email): TDDungChiSydney@gmail.com
•
•

Liên lạc qua Website:http://dungchisydney.wordpress.com/An
===
BAN ðIỀU HÀNH THIỀN ðƯỜNG DŨNG CHÍ
NHIỆM KỲ 2014-2016

HÔI TRƯỞNG: NGUYỄN THỊ DUYÊN
PHÓ HÔI TRƯỞNG NÔI VỤ: NGUYỄN NGỌC ÁNH
PHÓ HÔI TRƯỞNG NGOẠI VỤ: NGUYỄN HỮU ÂN
THƯ KÝ: LÊ THỊ NGỌC SƯƠNG
THỦ QUỸ: CHUNG KWOK PING
BAN HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH THIỀN: NGUYỄN CHÍ CÔNG
BAN PHỤ TRÁCH CÔNG VIỆC XÃ HÔI: CHỊ THỦY, NGỌC ÁNH, NHƯ MAI, DUNG QUÁCH,
THU HƯƠNG, NGỌC SƯƠNG..
Kính báo, 10/8/2014
BCH Thiền ñường Dũng Chí.
===
Chương trình lễ tưởng niệm ngày liễu ñạo của ðức Thầy Lương Sĩ Hằng(Vĩ Kiên)
Kính mời toàn thể bạn ñạo dành thì giờ về họp mặt tại thiền ñường Dũng Chí
ðịa chỉ: 922 Hume Highway, Bass Hill NSW 2196
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Thời gian: 6.00pm – 8.30pm, ngày 23/09/2014
Chương trình:
6.00pm: Bạn ñạo và thân hữu họp mặt tại phòng thiền
6.00pm-6.20pm: Bạn ñạo dâng hoa trái và ổn ñịnh chỗ ngồi.
6.20am-6.30pm: Bắt ñầu chương trình tưởng niệm. Bạn ñạo cùng ñứng lên trước kính Vô Vi thành tâm
tưởng nhớ ñến công ñức hoằng pháp ñộ sinh của ðức Thầy. Bạn ñạo Duyên ngỏ lời nhân ngày tưởng
niệm về Thầy.
6.30pm-7.30pm Thiền chung.
7.30pm-8.30pm: Trà ñàm: Chia sẻ chung những kỷ niệm về Thầy, bài viết, văn nghệ: nhạc thiền, ngâm
thơ …
8.30pm: Bạn ñạo dọn vệ sinh và ra về.
(Nhân ngày tưởng niệm, chúng ta nên mặc ñồ trắng ñể dâng sự trọn lành trong sạch của thân tâm làm lễ vật
tâm tình với ðức Thầy)
Cám ơn quý bạn ñạo và thân hữu,
T.M Ban chấp hành thiền ñường Dũng Chí,
H.T Nguyễn Thị Duyên
Mob: 0430486845
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