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 Mục Bé Tám 30/11/2004 ñến 6/12/2004 
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 thi ền ñường: 
 
1) Về nguồn cội ñể làm gì? 
2) Tu ñể làm gì? 
3) Sẽ tiến về ñâu? 
4) Phần hồn là cái gì? 
5) Sự sáng suốt là gì? 
6) Sự sáng suốt có hợp khí cùng Trời ðất không? 
7) Trời ðất có gì lạ? 
 
 
 
 

Hoøa hôïp 

 

Hoøa hôïp cuøng tu soáng moät nhaø 

Phaân ra thanh tröôïc laïi ta baø 

Ñoâng taây khoâng hôïp caøng gaây caán 

Thöïc haønh chôn phaùp töï mình qua 
 

Vĩ Kiên 
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1) Montreal 30-11-11-04 6:50AM 
Hỏi: Về nguồn cội ñể làm gì? 
 
ðáp: Thưa về nguồn cội ñể tu 
               Kệ: 
Nguồn cội thông thương rất dể tu 
Khai tâm mở trí tự giải mù 
Hành thông tự ñạt qui chơn tánh 
Học hỏi không ngừng tự giải ngu 
 

2) Montreal 01-12-04 4:55PM 
Hỏi: Tu ñể làm gì? 
ðáp: Thưa tu ñể giúp cho phần hồn tiến hóa dễ hơn 
                  Kệ: 
Tu giải mọi sự trần trược ñể tiến 
Giải thông ñời ñạo pháp phân huyền 
Khai thông trí tuệ tự khai triển 
Tiến hóa không ngừng tự hướng thiên 
 

3) Montreal 02-12-04 2:00AM 
Hỏi: Sẽ tiến về ñâu? 
 
ðáp: Thưa sẽ tiến về nguồn cội 
                Kệ: 
Tiến về nguồn cội mới chung vui 
Phát triển vô cùng tự tiến tu 
Uyển chuyển vô cùng tự giải mù 
Minh tâm kiến tánh tùy duyên thức 
 

4) Montreal 03-12-04 9:50PM 
Hỏi: Phần hồn là cái gì? 
 
ðáp: Thưa phần hồn do tinh ba của Trời ðất hình 
thành 
                   Kệ : 
Hồn là sự sáng suốt của Trời ðất 
Tiến hóa thâm sâu tự thực hành 
Uyển chuyển không ngừng qui một mối 
Thành tâm tu luyện cảm thông Trời 
 

5) Montreal 04-12-04 2:18AM 
Hỏi:  Sự sáng suốt là gì? 
 
ðáp: Thưa sáng suốt thanh tịnh minh 
                 Kệ: 
Qui nguyên ñời ñạo song tu tiến 
Giải tỏa phiền ưu tự giải phiền 
Uyển chuyển không ngừng thông ñạo pháp 
Quí yêu Trời Phật tự tham thiền 
 

6) Montreal 05-12-04 2:32AM 
Hỏi: Sự sáng suốt có hợp khí cùng Trời ðất không 
? 
ðáp: Thưa sự sáng suốt hợp khí Trời ðất 
                    Kệ: 
Thực hành chánh pháp ñạt phần ưu 
Sáng suốt thông minh trọn tiến trình 
Giải tỏa phiền ưu tự giác minh 
Khai thông chính mình qui nhơn ñạo 
 

7) Atlantic city,  06-12-04 2:11PM 
Hỏi: Trời ðất có gì lạ? 
 
ðáp: Thưa Trời ðất tràn ñầy tình thương cứu ñộ dân lành 
                 Kệ: 
Sinh khí Trời ðất hóa hóa sanh 
Chung qui cũng phải chơn thực hành 
Thực hành chánh pháp thông ñường tiến 
Qui hội tình người tự tiến nhanh 
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Hội tụ tâm linh xét luận bàn 
Cao thâm ñời ñạo pháp phân quang 

Niên lai diện kiến tùy tâm thức 
Khổ mới minh tâm rõ pháp tràng. 

 

Pháp tràng phát triển nơi nơi 
Tâm người học hỏi do Trời ân ban 

Không ngờ tương ngộ vấn an 
Cao niên mới rõ chàng nàng như nhau 

Học rồi cảm trước mến sau 
Trường ñời học hỏi thâm sâu tâm hồn 

Vạn linh nguyên lý sanh tồn 
Học rồi từ giã, tự ôn ðạo ðời 
Hồn thời bất diệt thảnh thơi 

Vía thời bận rộn xác ñời già nua 
Cảnh ñời vượt khỏi hơn thua 

Thức tâm sáng suốt rõ Vua trên trời 
Khai thông triển hóa ðạo ðời 

Dạy cho hiểu ðạo phán lời lý chơn 
Nghìn trùng tự vượt hải sơn 

Quê hương xa cách rõ ơn Phật Trời 
Giữ mình thanh-tịnh mở lời 

Thương yêu xây dựng ñạt nơi an toàn 
Hướng về Quê Mẹ tự bàn 

Sanh sanh tử tử nhiều màn giáo tâm 
Huyền-cơ Tạo-Hóa diệu thâm 

Sanh Lão Bệnh Tử âm thầm sửa tâm 
Phật ñà tự ñạt siêu thâm 

Chúa ñà phân giải siêu âm lưu ñời 
Lấy Không làm ñích tự rời 

ðạt nơi tâm thức vượt ðời dâm-ô 
Ngày lành tháng tốt Hư-Vô 

Trong không lại có, nơi mô cũng hòa 
Vạn linh chung sống một nhà 

Càn-khôn Vũ-trụ hồn ta tiến hành 
Cảnh ðời có tử có sanh 

Luân hồi nhiều kiếp thực hành mới nên 
Bàn tay siêu-diệu Bề Trên 

Giúp người tại thế ñạt nền an tâm 
Quê Mẹ sẵn có tưởng thầm 

Có ngày tái ngộ diệu thâm cảm hòa 
Tu thời chẳng có thấy xa 

Qui về trật-tự mới là ngộ tâm. 
 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng. 

Washington D.C., 08-05-1982 



          Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng Trang 4/9 

TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 

Vấn ñạo 

(Khóa 1 Thiền viện Quy Thức 12-9-86) 

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, tối hôm nay chúng con xin phép Thầy ñể chúng con ñược tiếp tục phần vấn ñáp 
về ñạo pháp. Dạ, xin mời ñạo hữu Châu Hoài Mạnh ở thiền ñường Paris lên. 

Anh Mạnh: Kính thưa Thầy, kính thưa huynh ñệ tỉ muội. Thưa Thầy, Thầy thường dạy chúng con: “Chúng 
ta tu ñây, là tu cho ba cõi một lượt”, xin Thầy giải thích thêm cho chúng con rõ. 

Ông Tám: Ba cõi trong cái Tiểu Thiên ðịa của chúng ta là có thượng, trung, hạ, mà bất ñồng nhứt thì 
không minh ñược với ba cõi ở bên trên. Cho nên, chúng ta tu sửa lại trật tự từ ba cõi thượng, trung, hạ: 
thượng là bộ ñầu, ngay trung tim Trung Thiên thế giới tại bản thể này, hạ giới từ rún xuống. Ba nơi ñó ñều 
có cảnh thanh nhẹ ở bên trong, mà nếu mà chúng ta chưa có mượn cái phương pháp tu Thiền ñể khai thông 
lập lại trật tự ñó, thì chúng ta không mong gì biết ba cõi Thiên, ðịa, Nhân ở bên trên. Cho nên những 
người tu Thiền, lần lần họ quy Không, rồi họ mới tự thông cảm và tự thức; lúc ñó họ xem kinh, họ mới rõ 
lý. Còn nếu mà không lập lại trật tự cho chính mình, cứ học hoài rồi quên hoài, và không có minh bạch 
ñược cái chơn lý là cái gì, cái sự bắt buộc của luồng ñiển là cái gì. Cho nên ba luồng ñiển của ba giới ñó, là 
ñại bi, ñại trí, ñại dũng, mà ở trong cái cơ thể của chúng ta có, chúng ta khai thông nó ra, quân bình mới 
tương ứng ñược cái ðại Bi, ðại Trí, ðại Dũng của Tam Thiên ðại Thiên Thế Giới. 

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, ba cõi Thiên, ðịa, Nhân ở bên trên có phải là trùng hợp với lại Tam Thiên 
không? 

Ông Tám: ðúng. Ai chứng minh? Con người tu, hành ñạo, khai thông Tiểu Thiên ðịa, phát huệ, mới tìm 
tòi ra chơn lý, mới biết rằng Trung Thiên Thế Giới ở ñâu, ðại Thiên Thế Giới ở ñâu, Niết Bàn ở ñâu? ðó, 
cũng do con người mà biết thanh lọc trở lại, chơn lý thanh ñiển mới hòa với Tam Thanh ñược. Chúng ta 
có, bây giờ chúng ta lại ñi xài phí thôi! Chúng ta tu, càng ngày càng tiết dục và không có ñem xài phí, 
hoang phí bất cứ cái luồng ñiển nào. Tinh, khí, thần trong cơ thể chúng ta quy một, thì Tam Huê nó mới trụ 
ñảnh, thì lúc ñó nó mới hòa cảm ở bên trên. Càng hòa cảm ở bên trên, thì biết ñược cái tiền căn và cái hậu 
kiếp của chúng ta thế nào, chúng ta hiểu ñược. Còn nếu mà chưa hòa ñược, chưa lập lại trật tự, làm sao 
thấy ñược ở bên trên? Cho nên, sự liên hệ nó luôn luôn là ba, cái nào cũng ba: cơ thể con người cũng ba; 
Thiên, ðịa, Nhân, ba; rồi ba mươi ba từng trời; cứ ba, ba, ba, ba, mà tiến hóa lên trên. ðó, cho nên tất cả, 
cả Càn Khôn Vũ Trụ, mọi người thức tâm viết ra những cái gì cũng là ở trong ñó rồi, cho ba hết, ba giới 
chớ không phải một giới ñâu. Kỳ thật chúng ta ñang sống, ñiều khiển cái Tiểu Thiên ðịa này liên hệ với ba 
giới, không phải một giới. Không có người chúng ta không sống, không có Trời không có sống, mà không 
có ñất chúng ta không có sống. Thiên ðịa Nhân liên hệ không ngừng nghỉ, mà chúng ta còn so sánh với 
Thiên ðịa Nhân vì chúng ta thiếu thanh tịnh mà không thấy thôi, nếu thấy rồi là hòa làm một. ðó, nó mới 
liên hệ với Tam Thanh ở bên trên. Cho nên những vị thiêng liêng ñã giáng lâm xuống thế gian, là thể xác 
chúng ta, thiêng liêng ñang làm chủ cái thể xác này nè, rồi bên kia cũng có thiêng liêng ñang sống vậy; mà 
chúng ta không thanh tịnh và không mở ra, thì ñâu có hòa cảm ñược mà thấy người ta ñang làm cái gì?  
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Cho nên, càng thanh tịnh rồi chúng ta thấy, thấy té ra rõ lẽ rõ rệt như vậy, không có gì sai chạy và chúng ta 
không có tránh ñược cái gì hết, ñều sắp ñặt hết. Mà chúng ta mở ra rồi thì chúng ta tiến, tiến, càng tiến thì 
càng có cơ hội học thêm và càng mở trí thêm. À, rồi mới thấy ta là bất diệt và vô cùng ở chỗ ñó. Còn nếu 
không hành, không thấy ñâu! Lý thuyết nói vậy, nhưng mà cứ sợ chết à! Còn cái này hành rồi, xuất ra rồi, 
ñâu có sợ gì chết nữa? Cái ñó là ñương nhiên phải học, cái bài học sanh-tử phải học mà ñể tiến hóa. Còn 
nếu mà sanh mãi mãi, người ta ñâu có giáng lâm xuống ñây rồi bỏ ñi làm chi? Người ta ở ñây hoài hoài, 
chớ người ta lại có cái ngày phải ra ñi, chết ñể ra ñi. Cho nên, tất cả tôn giáo cũng cầu hồn và cầu siêu, cái 
ñó là chứng minh cho phần hồn bất diệt. 

Bạn ñạo: Dạ, như Thầy vừa giảng là Thiên, ðịa, Nhân, nghĩa là Trời, ðất và con người, chớ không phải 
Thiên-ñàng, ðịa-ngục và con người? 

Ông Tám: Thiên-ñàng, ðịa-ngục, nó cũng ba giới vậy! ðịa-ngục là do ñâu? do tâm; mà trời do ñâu? do 
tâm; ñất do ñâu? do tâm. Mà tâm chúng ta thiếu thanh tịnh, thì lúc ñó ñâu có biết sử dụng cái gì ñâu? ðất 
thiếu gì! Khoa học bây giờ ñang sử dụng ñất ñó, và chúng ta ñang cạp ñất mà tưởng là mình ñây mình 
ngon lắm! Cái gì cũng từ dưới ñất chuyển hóa lên, phân bón ñủ thứ là chuyển hóa cho nuôi dưỡng tâm thân 
của chúng ta, và ta ñang mang một cái xác bằng ñất mà không biết, tưởng ta khác hơn ñất, không khác 
ñâu! Một ngày nào hột cát các bạn ñang ñạp ở dưới chưn rồi nó sẽ phủ ñầu các bạn. Không có chê hột cát 
ñược, hột cát lúc nào nó cũng là chủ chúng ta hết, thấy không? Chủ cái thể xác hết. 

Bạn ñạo: Dạ, xin mời bác Hứa Văn Năm lên hỏi câu hỏi về ñiểm ñạo. 

Anh Năm: Thưa Thầy giải rõ cho chúng con ñiểm ñạo là gì? 

Ông Tám: ðiểm ñạo là chúng ta, thường thường chúng ta làm người, hay xen chuyện người ta, thị phi mất 
quân bình. Bây giờ chúng ta trở lại quân bình rồi trong thanh tịnh, và trình ñộ càng ngày càng tu thiền lên 
rồi mới thấy rõ ñiểm ñạo. Cái ñêm mà ñiểm ñạo ñó, là các bạn ngồi thiền trong thanh tịnh và quên tất cả 
những nhà cửa, thế gian, thế sự, quên hết, mà cảm thấy trong một giây phút, một giây chút xíu thôi, sung 
sướng vô cùng, chiếu rọi trong tâm can các bạn, mà hằng ngày cứ lưu luyến, nhớ cái ñó, là ñã ñiểm ñạo 
rồi. Nên nhớ chỗ này: nếu chúng ta trì niệm danh Phật A Di ðà, thì chúng ta thấy rõ một luồng ñiển chiếu 
chớp nhoáng, là Ngài ñã ñiểm ñạo cho chúng ta. Mà tới ngày mai thì cái tâm hồn của chúng ta nó cởi mở 
vô cùng, và nó chỉ truy tầm ñạo lý, mà nó thích nghe những cái triết lý, chứ không có bao giờ nó từ chối 
như xưa, nghe thấy chơn lý là chán, buồn ngủ, không có nữa. Là người ñã ñược ñiểm ñạo thì mới truy tầm 
chơn lý, và hòa tan với chơn lý ñể ñi học tiến hóa. Cho nên cái giây phút ñiểm ñạo là cái trình ñộ chúng ta 
tới, cũng như dự thi, mà ñi tới thanh tịnh thì ðại Thanh Tịnh sẽ chiếu chúng ta. Nếu chúng ta niệm A Di 
ðà Phật thì A Di ðà Phật chiếu; chúng ta tưởng Jesus Christ, tưởng Chúa, thì cái giây phút ñó là các bạn sẽ 
thấy nó hoàn toàn khác lạ, tươi sáng tâm hồn và thay ñổi hết, có thể ñập ngực nói tôi là con người mới mà 
không dám xưng với người thế gian. ðó, ñược ñiểm ñạo là vậy.  

Anh Năm: Thưa Thầy, có một vài lần, con nghe Thầy nói: “Tôi ñiểm ñạo chị”, hoặc “Tôi ñiểm ñạo anh” 
là những người, những hành giả ñã ñược ñi tới cái cao siêu rồi phải không Thầy? 
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Ông Tám: ði ñược trình ñộ nhẹ mới ñược cái phần thanh ñiển ngự trong tâm hồn của họ. ðiểm là dẫn tiến 
cho họ, là ñó là nó ñược sự liên hệ trách nhiệm của bên trên cứu vớt, hằng cứu vớt, thì những người mà 
ñược ñiểm ñạo hổng bao giờ họ lo âu trước những cảnh ñó. Họ thấy rằng, sự tiến hóa ñương nhiên phải có 
nếu tôi tiếp tục dự, không có bị ngắn ñoạn. 

Anh Năm: Thưa Thầy, sẵn ñây con hỏi Thầy thêm một câu hỏi: trái tim nó ñập, có nhiều người có cảm 
giác thấy trái tim, hình như là trái tim nó ñập dưới cẳng, dưới bụng, hay là ở lưng, hay là ở ñầu; cái ñó là 
tại bịnh lên máu hay là tại … 

Ông Tám: Cái ñó là bị lên máu, còn cái ñiển nó không có ñập vậy. Cái thức của ñiển nó khác; còn nghe 
ñập ñùng ñùng, ñó là trái tim mình có bịnh; còn cái mà sự thanh nhẹ, kêu bằng nó ngồi nhưng mà nó cảm 
thấy “Không”, cái ñó là ñiển bộ ñầu, không có cái gì bận bịu. 

Anh Năm: Thưa Thầy nói rõ con hiểu, ngồi mà thấy “Không” là thế nào? Nó có rút trên này không? 

Ông Tám: ðó nó rút ñó. ðó nó là ñiển ñó. 

Anh Năm: Nó rút như vậy mới là rút, còn nó ñập ñó là tại máu hả? 

Ông Tám: ðó là tại máu trong cơ tạng thôi, nhưng mà cái ñó cũng phải tập tành cho nó mở nữa. Nó càng 
mở thì nó thừa tiếp với thanh ñiển, rồi sau này nó vừa nhắm mắt là nó sáng hết rồi. Nhưng mà cái cơ tạng, 
phải chú ý cái cơ tạng, nhiều khi bị máu cao nó cũng có cái trường hợp ñó. Vì ăn mặn quá, ăn ñồ kích thích 
quá, nó phải có. 

Anh Năm: Dạ thưa Thầy, có nhiều khi Thầy rút, nhiều bạn ñạo: “Anh rờ thử trên ñầu tôi nghe trái tim 
ñập”. 

Ông Tám: Cái ñó là khác, cái ñó là khi mà rờ ñầu tôi thì tôi chuyển là nó mới ñập, chớ không phải là khi 
không nó ñập. Khi không nó ñập là một cái bịnh ñó, mà mình dụng ý chuyển thì nó phải ñập. Cái ñó là 
mình ñiều khiển bằng luồng ñiển của chính mình, cái ñó nó khác. Khi mà anh chú ý, anh nói rằng: anh cho 
nó ñập thì nó ñập, mà anh cho nó ngưng thì nó ngưng, cho nhịp bao nhịp thì nó nhịp bao nhiêu, là anh mới 
có quyền ñiều khiển nó, cái cơ tạng này, cái ngũ hành này. 

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, Thầy ñã giảng rằng, phía bên tay trái ñó là thuộc về cái nghiệp của trong kiếp 
này, bên tay mặt ñó thuộc về cái nghiệp tiền kiếp. Thì cô Jacqueline muốn hỏi Thầy, muốn xin Thầy giải 
thích thêm về vấn ñề này. 

Ông Tám: Cho nên cái phía bên tay trái ñó, luôn luôn bịt cái con mắt bên này, dòm thấy nó sao? Nóng 
hơn, ñó là liên hệ với cái ñiển của mặt trời. Cho nên làm cái gì cũng nóng tánh lắm, dòm thấy là muốn giải 
quyết liền; mà giải quyết nóng quá thì cái nghiệp nó sẽ nhồi trở lộn lại. Rồi còn cái nghiệp của tiền kiếp nó 
ẩn tàng ở bên trong này nè, lâu lâu nó mới xảy ra, mà xảy ra bất ngờ mà mình không hiểu tại sao mình làm 
sai như vậy ñược? Không hiểu ñược! Còn cái phía bên tay trái, mình hiểu ñược. Tôi tấn công người ñó, tôi 
sẽ ñánh người ñó, tôi sẽ hại người ñó, tôi sẽ giết người ñó, người ñó sẽ ñau khổ cho biết. Còn cái này tự 
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nhiên nó xảy ra, khi không buồn, không biết buồn gì? cái gì buồn? Vui, mà không biết cái gì vui? Tại sao? 
Lý do gì? Cái ñó là ñã ẩn tàng ở bên trong lâu rồi. Bây giờ tu, Soi Hồn nó mở lần lần, hai cái nó ñụng 
chạm với nhau quân bình rồi mới thấy, mới thấy chân lý.  

Ông Tám: Cái pháp Soi Hồn, làm sao nó có thể giải quyết hai cái luồng ñiển ñó trở lại quân bình thay vì 
ñộng loạn? Cho nên, cái soi hồn này là hai cái xuất ñiểm tìm một giao ñiểm, sau nó liên hệ nhau rồi nó mới 
chạy tròn nó phóng ra, lúc ñó nó quân bình rồi. Nó quân bình rồi cái chuyện gì xảy ra ñó, mình ở trong cái 
bình tâm thanh tịnh. Nó xảy ra thây kệ nó, mình ngồi ñó coi coi nó biến thể thế nào, mình mới quyết ñịnh, 
lúc ñó mình không rước nghiệp vào tâm. Cái việc mà mới xảy ra, mình nhào vô mình ăn thua, ñó là mình 
rước nghiệp vào tâm. Còn cái mình Soi Hồn ñây, là cái luồng ñiển nóng ñó nó sẽ từ ñêm nào nó cũng xuất 
phát ra. Những cái chương trình mà giận ai, ghét ai, muốn nói chuyện với ai, là nó ra cả chương trình; rồi 
nó sẽ tê chỗ này, nó nặng chỗ này, rồi nó tê chỗ này, rồi tới ñây là nó ñi mất, không còn nữa. Chúng ta bịt 
như thế này là tất cả những cái gì chúng ta cũng tha thứ ñược, nhưng mà cần cái Soi Hồn ñể cho nó tập 
trung, tập trung rồi nó mới phát triển, phát triển nó mới gom tụ, lúc ñó nó mới ñi về cái luồng ñiển quân 
bình của cái Thánh Thai. Trong lúc mình giáng lâm bằng ñiển, bây giờ mình phải trở về bằng ñiển, nó mới 
quy hội về cái Thánh Thai ñược.  

 

Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi ðức Quốc  
 
Vào ngày ðại Hội ðồng 30.08.2014 Hội AHVV ðức Quốc ñã bầu Ban Chấp Hành nhiệm kỳ 2014-2016 
gồm có các thành viên sau: 
Hội trưởng:   Trịnh ðình Oát 
Hội phó nội vụ:  Nguyễn An Khương 
Hội phó ngọai vụ:   Trần Xuân-Thu 
Thư ký:   Nguyễn Thị Anh ðào 
Thủ quỹ:   Nguyễn Văn Quan   
 
Liên lạc e-mail: oattrinhdinh@yahoo.com 
 
Chúng tôi xin thông báo ñến các Hội Ái Hữu Vô Vi và Bạn ðạo thế giới ñược biết. 
 
Kính bái 
HAHVV ðức Quốc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp  -   Tuần Báo Phát Triển ðiển Năng Trang 8/9 

TIN TỨC TỪ BẠN ðẠO UTAH 

 
ðảo Antelope 

 

  
 

(Ao) Thanh Tâm mát lạnh hửu tình 
Giúp cho hành giả giải phần trược ô 

 
Trên bản ñồ Utah chúng ta sẽ nhìn thấy một hồ rất là lớn nằm phía bắc thành  phố Salt Lake và ñược 
mang tên Great Salk Lake với diện tích 4.400 Km2, nằm trên một ñộ cao là 3,000 ñến 4,000 m cách mặt 
biển , nước biển này rất mặn khoảng 7.7 lần ñộ muối bình thường, không có loài thủy sản nào có thể 
sống chỉ ngoài trừ loài tôm nhỏ “Brine Shrimp”  Great Salk Lake có vài hòn ñảo nhỏ, Antelope Island tên 
hòn ñảo rất nhiều người tại Utah và du khách yêu thich. http://en.wikipedia.org/wiki/Brine_shrimp 

Nhiều cơ quan cũng nghiên cứu ñã tìm thấy nếu chúng ta có cơ hội thường xuyên ngâm mình trong nước 
biển, nó sẽ giúp chúng ta chửa tri ñược nhiều bệnh, Ví dụ: Bệnh vẩy nến, Viêm khớp,Da Khô, Eczema, 
căng thẳng , Mất ngủ , Cơ bắp nhức và ðau , Cơ bắp nhức và Pains từ Workouts Intense , da dị ứng. 
http://thehealingbath.ca/about-the-dead-sea/dead-sea-salt-heal-the-body/ 

Island xinh ñẹp thiên nhiên 
Hồ xanh, biển mặn góp phần dựng xây 

Giúp cho bệnh tật tiêu trừ 
Thân tâm thanh nhẹ ñạo ñời an vui 

 
ðức Thầy cũng có vài bài giảng nói về dùng muối ñể giải trược, ñây cũng là phương pháp rất có hữu 
hiệu, giúp chúng ta bớt ñau nhứt trong cơ thể, giãi trược chúng ta.  
ðầu tháng 7 vừa qua, tôi có ñến Antelope Island , rất nhiều người ñịa phương và du khách  ñến tắm, 
họ ñã ngâm minh hằng giờ,( theo tài liệu mỗi năm khoảng 300,000 người ñến từ khắp nơi) nước hồ 
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rất trong, mát, không có sóng gió, tôi cũng trầm mình nằm trong biển (nồng ñộ muối cao, tự ñộng nổi 
lên), chỉ một ñiều trên bờ có số sinh vật nhỏ bay trên cát,nó không cắn như ruồi muõi (không biêt tên) 
nhưng khi xuống nước thì không còn nữa, theo ñịa phương tùy theo mùa, tôi hy vọng giữa tháng 9 sẽ 
không có nó. 
Nếu năm 2015 các bạn chọn Salt Lake city, Utah làm ðại Hội Vô Vi l ần 34, các bạn sẽ là cơ hội trầm 
mình trong Great Salk Lake, ñể giải bớt ñi ñau nhứt, phiền nảo, trên ñảo có những khu cho  cấm trai ở 
qua ñêm, có bải tắm rất thú vị. các bạn có thể ñến trước mà hưởng thụ. 
ðây là web của Antelope Island State Park các bạn có thể nghiên cứu thêm 
http://www.utah.com/stateparks/antelope_island.htm 

Số người nhận xét và ý kiến sau khi ñến Antelope Island State Park 

http://www.yelp.com/biz/antelope-island-state-park-syracuse-2 
 
          Kính Bái 
         Nguyễn ðình Thuần  
         Nguyễn Kim Phượng 
         Salt Lake city, Utah 
          
 
 
 
 


