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` 
Số:  1111  23 tháng 10 năm 2016 

 

 

 Mục Bé Tám 1991 
 
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) Huệ là gì? 
2) Cam Lồ là sao?  
3) Thủ Lăng Nghiêm là gì? 
4) Thần chú là sao?  
5) Thành ñạt là sao?  
6) Dấy ñộng là sao?  
7) Tâm kinh là sao?  
 
 
 

Thơ ngỏ 
 

Thöùc Giaùc 
Thöùc giaùc minh taâm töï tieán xuyeân 
Ñaïo ñôøi chung hoäi taâm thaân yeân 

Chôn taâm khai  trieån duyeân laønh toát 
Hoïc hoûi khoâng ngöøng töï caûm yeân 

 
Vĩ Kiên 
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1) Hỏi: Huệ là gì?  
 
TL: Thưa huệ là qui hồi sự sáng suốt tâm linh, thấy 
rõ mọi việc, từ cái có ñi ñến cái không và từ cái 
không cũng không luôn thì mới thật sự viên mãn, 
tiến sâu và sống trong Như Lai tánh, cam lồ phân 
giải song song, những thắc mắc tự nó tan biến theo 
chất lượng từ bi sẳn có.  
 

2) Hỏi: Cam Lồ là sao?  
 
TL: Thưa nước Cam Lồ qui hội thủy ñiển tương 
giao cả càn khôn vũ trụ, ẩn tàng trong cơ hình tiểu 
thiên ñịa, giải phân ñủ ñiều, chơn giả, ảo hư, cho 
nên làm người, thiếu lại buồn, dư lại mạnh, quân 
bình lại hóa, lượng chất từ bi lại ñược phát triển, 
lượng từ bi càng ngày càng lớn rộng thì sự giận hờn 
và hiểu lầm từ nó sẽ tan biến mất, qua sự thanh lọc 
nguyên thủy cam lồ, cho nên người thật tình tu học, 
rất khó giận hờn, người thực hành pháp Vô Vi co 
lưỡi răng kề răng, niệm Phật nước miệng chuyển 
chảy, vận hành theo nghiêm luật trụ tâm, lâu ngày 
biến thành cam lồ, giải tiến mọi cơ năng liên hệ với 
càn khôn vũ trụ. Cho nên người tu vô vi không học 
chữ, mà vẫn hiểu ñược nguyên lý sanh tồn mà tự 
thức và tự giác.  
 

3) 29-08-91  
Hỏi: Thủ Lăng Nghiêm là gì?  
 
TL: Thưa Thủ là bộ ñầu ñiển tâm, Lăng là chuyển 
hóa không ngưng nghĩ, Nghiêm là nghiêm luật thần 
chú tiến hóa và ổn ñịnh tùy theo ñiển tâm, gặt hái 
sau giờ thiền giác, hội tụ và thừa tiến theo sự ổn 
ñịnh của khối thần kinh cơ tạng và khối óc, kinh kệ 
khai thông, cho nên có rất nhiều người ñọc kinh Thủ 
Lăng Nghiêm cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng, ñọc 
ñi ñọc lại nhiều lần mà không hành thiền thì cũng 
như không. Cho nên Bé thường nhắc cho người ñời 
biết rằng không thiền, thì rất khó thấu ñáo tâm kinh.  
 

4) Hỏi: Thần chú là sao?  
 
TL: Thưa thần chú là qui hội tâm linh tiến hóa, 
người tu Vô  Vi có thần chú tiến hóa là phép Soi 
Hồn, tập trung ñiển năng thanh tịnh sẳn có, trong 
một kiếp làm người hội thanh mô ni châu, xuất phát 
và hòa hợp với vạn năng linh ñộng của cả càn khôn 
vũ trụ, học hỏi không ngưng nghỉ , cho nên Bé nói 
không học chữ mà tu hiểu là vậy, chỉ có dầy công 
công phu là thành ñạt.  
 

5) Hỏi: Thành ñạt là sao?  
 
TL: Thưa thành ñạt là tự thức tự hiểu tròn ñầy 
không dấy ñộng.  
 

6) Hỏi: Dấy ñộng là sao?  
 
TL: Thưa dấy ñộng là hiểu một mặt còn một mặt 
chưa minh, biến thành thắc mắc và dấy ñộng là vậy.  
 

7) Hỏi: Tâm kinh là sao?  
 
TL: Thưa Tâm kinh là sự hội tụ tự nhiên và hồn nhiên trong lành thể hiện Tâm kinh, tràn ñầy từ bi và tự 
giác, người ñạt ñược tâm kinh thì cặp mắt lóng lánh trật tự, từ quang rõ rệt, nhìn vào nơi nào thì tức khắc 
chiếu vào chiều sâu của nơi ñó, ñộ tha là vậy, không có một mảy may nào chia rẽ, nhưng hòa hợp là chánh.  
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CÙNG ðỌC THƠ ðỨC THẦY 
 

Nhớ Thương 
 

Nhớ thương thương nhớ bạn hiền  
Mỗi người một cảnh một niềm nhớ nhung  

Tình thương quảng ñại bao dung  
Thương yêu vô tận não nùng nội tâm 

Dựng xây xây dựng khóc thầm  
Tâm Ðời tâm Ðạo siêu âm cảm hòa  

Thức tâm chẳng nại ñường xa  
Viếng thăm các cấp tâm hòa với tâm 

Chỉ cho tự giải sai lầm  
Luyện tâm học nhẫn tự tầm ñường ñi 

Lời vàng tiếng ngọc tự ghi 
Hành cho thành Ðạo tâm thì mới an 

Huynh huynh ñệ ñệ luận bàn  
Giải mê giải trược mở màn tự tu  

Biết mình giáng thế học ngu  
Quy vào tâm thức vượt tù trần gian 

Bao lần vinh nhục chuyển sang  
Ngày nay minh Ðạo rõ ñàng tự ñi 

Sống còn tự giải tự ghi  
Ðường ñời giao cảm học thi học hoài  

Thầy trò xa cách phương xa  
Tâm hòa chơn lý chẳng xa bao giờ  

Ý Trời xắp ñặt Thiên Cơ 
Dạy cho thức giác bơ vơ chẳng còn  

Tâm thành nguyện giữ lòng son  
Thầy trò qui một chẳng còn cách xa  

Nghiệp Trần tạo cảnh ta bà  
Nhớ Thầy nhớ bạn nhớ hòa tình thương  

Vô Vi nay ñã mở ñường  
Thương yêu xây dựng người nương lấy người  

Mừng nhau ướm nở nụ cười  
Tân niên khai triển người người dựng xây  

Sống trong nghịch thuận hằng ngày  
Dìu nhau tiến hóa rõ Thầy rõ ta  
Gia ñình trên thuận dưới hòa  

Tâm người thức tỉnh chẳng xa Cha Trời  
Linh Căn chuyển hóa do Trời  

Vô cùng bất tận ñời ñời dựng xây 
Học khôn học dại hằng ngày  

Do Trời ban rải việc này việc kia  
Thức tâm tự thức sớm khuya 

Tâm hòa Thượng ðế chẳng lìa cảm giao 
Cha thương phân giải nhiều mầu  
Học rồi tự thức ñối ñầu giải minh 

Sống trong tạm cảnh tạm tình  
Sống rồi lại thác chính mình phải lo  

Tình thương quảng ñại dặn dò  
Yêu thương là chánh so ño khổ buồn  

Chớ nên lý luận quên nguồn 
Quên về thanh cảnh quên luôn giống nòi  

Khoan dung thiếu thốn hỏi ñòi  
Tình thương quên mất tự lòi tật hư 

Thế gian phê phán lại cười  
Chính người tự tạo người người chán chê  

Khổ vì tăm tối muôn bề  
Không tu lại muốn sớm về với Cha  

Chính mình chẳng chịu thật thà  
Chơn tâm tăm tối gạt mà không hay 

Nhiều khi ñổ lỗi bạn Thầy  
Chính mình tự tạo ñêm ngày tối thui 

Sống trong uất hận bùi ngùi  
Rèn trui mới thức mới vui tâm hồn  
Chẳng thâu ngoại cảnh dập dồn  

Chung lo xây dựng vượt cồn si mê  
Thiên Ðường Ðịa Ngục nhiều bề  

Tạo cho tâm thức hướng về thương yêu 
Dựng xây xóa bỏ những ñiều  

Loạn tâm ghen ghét tự thiêu tâm hồn  
Thương tâm muốn bạn ôn tồn  

Thực hành xây dựng tự ôn thế tình  
Tự lo giải thoát tâm linh  

Tình thương xao lãng tự minh ý Trời  
Tự do phát triển nơi nơi 

ðời là cõi tạm Chơn Lời vẫn xinh  
Nguyện hành tâm giải tự minh  

Lấy không làm ñích chơn tình quang khai  
Tiến trong ñà tiến tiến hoài  

Lầm sai tự thức tiến hoài không ngưng  
Nội tâm thanh tịnh sáng bừng  

Vun bồi tâm Ðạo con cưng của Trời  
Dựng xây phát triển nhiều lời  

Giúp mình giúp họ ñạt nơi an toàn  
Sửa mình học hỏi sống an  

Nhớ thương thanh tịnh tự bàn giải thông 
Cùng chung khai triển một vòng  
Càn Khôn Vũ Trụ tự tầm tự ñi  

Chằng còn thù hận sân si  
Giải cho căn bệnh khó thì chữa yên. 

Kính bái, 
Lương Sĩ Hằng. 

Paris, 04-01-1982 
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TRÍCH BĂNG ðỨC THẦY THUYẾT GIẢNG 
 

Khóa Tịnh Khẩu Big Bear (3-5-1993) 
(Cuốn 6) 

 

Bạn ñạo: Những ngày tu tịnh khẩu ở ñây con 
thiền rất là thanh nhẹ. Con ước ao khi ñược về 
nhà, nếu mà ngày nào cũng tập mà nhẹ ñược như 
những ngày ở ñây thì chẳng mấy chốc... 

ðức Thầy: Bớt nói là dọn bên trong. Càng dọn 
bên trong thì óc với tạng ñều sạch, con người nó 
là minh mẫn chớ không còn ngu si ñần ñộn bị dục 
lôi cuốn nữa, nhớ cái này. 

Bạn ñạo: Tiện ñây con cũng xin hỏi Thầy ba câu. 
Mẹ con là một người tụng kinh sáng tối cũng gần 
ba chục năm nay, bây giờ mắt mẹ con hơi mờ và 
như có màng ở trước mắt. Có phải là vì khói 
hương hay là tụng kinh quá nhiều mà bây giờ suy 
yếu hay không ạ? 

ðức Thầy: Bây giờ văn minh, nền văn minh 
người ta ñã cho chúng ta thấy có hóa học ô nhiễm, 
mà chúng ta cứ tạo ô nhiễm trong óc: hút thuốc 
không cái óc còn dơ, mà ngày ngày con ñối diện 
với cái hương khói là tự nhiên nó phải dơ cơ tạng, 
khối óc. Rồi nó làm cho thần kinh ô nhiễm, mắt 
mờ, tâm loạn, khi chết không minh mẫn là vậy. 
Không phải như vậy! Còn cái Vô Vi là phải khai 
thác thần kinh nẻo hóc, trí tuệ mới phân minh. 
Không có khai thác cái thần kinh nẻo hóc, kinh kệ 
trên óc của chúng ta, làm sao mà chúng ta thấy 
ñược? Thần kinh trên óc chúng ta không mở thì 
làm sao chúng ta sáng ñược?! Những người tu Vô 
Vi lớn tuổi mà hành ñúng họ trở nên trẻ, họ vui, 
mạnh, không có khờ khạo. Nhưng mà tụng kinh, 
khẩu khai thần khí tán ñể cho người ñời chứng 
minh, ñâu cần! Mình thanh tịnh cho Phật chứng 
minh cái ñó là quan trọng. Mình ồn ào cho người 
ñời chứng minh mà thôi thì cái nạn mình phải 
gánh chứ sao bây giờ?!  

Bạn ñạo: Câu thứ hai là: thưa Thầy, bố con 
thường kể chuyện với con là bố con là một người 
sống rất là thanh liêm, tuy có quyền và có chức vụ 
nhưng không bao giờ lạm dụng bất cứ gì, nên gia 
ñình con sống rất là ñủ ăn… 

ðức Thầy: Sự thanh liêm của người ñời là chỉ tạo 
cái hạnh thôi!  

Bạn ñạo: Vâng. Sau giải phóng bố con ñi học tập 
sáu năm, qua Mỹ ñây thì ñược gần hai năm ñó 
Thầy. Trong một chuyến ñi chơi thăm chị em thì 
chiếc xe lật, thì ông chú con bị bể óc và chết trên 
ñường tới bệnh viện. Bố con thì bể phổi, với dập 
ñốt xương sống, mổ mới ñại phước, ráng ñược ñi 
lại bình thường. Mà bố con cũng không hiểu tại 
sao là trong cuộc ñời bố con hết sức là ñàng 
hoàng, mà chính con hồi xưa lúc còn trẻ con ñi 
con cũng thấy như vậy. Bố con hỏi tại sao, không 
hiểu, tại sao lạy Trời lạy Phật mà tới khi nạn nó 
lại như vậy? 

ðức Thầy: ðàng hoàng là chuyện bên ngoài, tâm 
thân chưa sửa thì nạn nó phải ñến. Tâm thân phải 
sửa mới là ñàng hoàng. Người ñàng hoàng giữ 
nghiêm luật, sửa tâm thân thì nạn nó không có ñến 
ñược, nó giải nạn. Những người tu Vô Vi là hóa 
giải nạn tai, chớ không phải rước nạn tai. Mà 
những người tu không ñúng nghiêm luật và hướng 
về dâm dục là rước nạn tai, chớ không có hóa giải 
nạn tai. Giữ nghiêm luật tu học là hóa giải nạn tai. 

Bạn ñạo: Cái ñó là do sự sai lầm hiện tại hay là 
tiền kiếp mà...  

ðức Thầy: Sai lầm, bị dẫn dắt bởi mắt mũi tai 
miệng mà không hiểu ñược tâm thức của chính 
mình. Nói tôi hiền, tôi tốt, không phải tốt ñâu! 
Không thương mình mà tốt cái gì? Phải thương 
mình mới là người tốt, người ñàng hoàng, người 
giữ luật trời. Thương mình mới biết thương chúng 
sanh, thương mình mới biết thương Trời Phật. Nó 
phải tu ñứng ñắn, chứ tu la lô ñó là nạn tới tới tấp, 
chắc chắn nó như vậy! 

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, vợ con là một người 
ñại phước ñược chứng nghiệm ñược phép lạ là 
thấy ñược ánh sáng và hào quang của Thầy. Sau 
ñó vợ con rất là mê tu thiền, nhưng mà càng tu 
lâu vợ con thấy càng khảo ñảo nhiều nên vợ con 
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sợ. Kính xin Thầy minh xét.  

ðức Thầy: Không có gì khảo ñảo. Bởi vì hồi 
trước cái tập quán ô trược, bây giờ tu Pháp Lý Vô 
Vi mà nó Soi Hồn, Pháp Luân nó làm ñúng á thì 
nó chỉ giải nghiệp thôi. Cái tập quán xấu xa nó tự 
ñi, xa ñi và không có tái hồi nữa và không có gia 
tăng. Người tu ñúng nghiêm luật tu hành của Vô 
Vi là chỉ giải nó ra và không có gia tăng nghiệp 
lực nữa. Mỗi ngày mỗi tu chỉ giải nghiệp lực thôi. 

Bạn ñạo: Nếu mà về kỳ này con khuyên mẹ con 
ñừng tụng kinh ñể khỏi phải khẩu khai thần khí 
tán với người mỏi mệt thì mấy chư linh vị trên bàn 
thờ có ảnh hưởng gì tới gia ñình không Thầy? 

ðức Thầy: Không có gì. Mình phải thật tâm tu 
học họ mừng chứ! Mình có ý lực tu học, tâm 
tưởng về họ. Còn mình bình thường mình la lô họ 
ñâu có nhận ñược cái gì ñâu! Thật tâm tưởng thì 
cái chánh nó ở, còn cái tà nó phải giang. Tu học là 
mình có nguyên khí mới sanh tồn. Nhất khí sanh 
ra con người mà cả ngày cứ tiêu hao, la lô là tiêu 
hao nguyên khí của Càn Khôn Vũ Trụ, ñó là một 
ñại tội chớ không có lãnh ñược phước gì hết! Tự 
hủy hoại tâm thân, không có tiến hóa nổi! Sự tiến 
hóa của chúng ta là tâm linh thanh tịnh mới kêu 
bằng tiến hóa, Tâm linh không thanh tịnh không 
có tiến hóa. Mình biết thờ Phật, thờ hình tượng, 
biết ñọc kinh của ông Phật; kinh của ông Phật là 
những lời nói của ông Phật ñã thành công nói ra, 
mình chưa có ñược cái gì mà cứ nhái ñi nhái lại 
mà không hiểu là làm bối rối cho tâm thức của 
mình. Phật dặn một ñường mình làm một ngả, rồi 
tự hủy hoại tâm thân! Kinh kệ là lời thành công 
của ðức Phật, không có sai chạy; mà không có 
tâm ñiển làm sao hiểu ñược cái nguyên lý ñó mà 
ăn năn sám hối?! Tưởng tôi ñọc kinh ñó là ăn năn 
sám hối à?! Sửa ñược mới ăn năn sám hối, ñọc 
kinh chưa ăn năn sám hối ñâu! Sửa ñược mới ăn 
năn sám hối.  

Bạn ñạo: Con ñội ơn Thầy. 

Bạn ñạo: Trong khi chờ ñợi các bạn ñạo khác, dạ 
xin mời chị Quan Ngọc Liên cũng từ Minnesota, 
xin lên ñây. 

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, kính thưa các bạn ñạo. 
Con là Quan Ngọc Liên ở tiểu bang Minnesota, 

một tiểu bang rất ít bạn ñạo. Về con thiền và ñược 
biết pháp này và cũng thỉnh thoảng ñược gặp 
Thầy và cũng ñược dịp ñi ðại hội cũng vài lần. 
Nhưng có lẽ vì nghiệp lực nặng nề cho nên con tu 
hành cũng không có ñược tinh tấn. Hôm nay ñược 
duyên may mắn, ñược ñến ñây dự khóa tịnh khẩu. 
Trong mấy ngày nay con thấy tiến bộ rất nhiều! 
Khi ngồi thiền thì nghe các bạn ñạo nói ñiển rút, 
mà con không biết ñiển rút là cái gì; nhưng mà 
khi ngồi ở thiền ñường, ngồi ở ñây thì con thấy 
như ñỉnh ñầu như nó xoáy xoáy, như là tóc nó 
dựng dựng lên, không biết cái ñó phải ñiển rút 
không? 

ðức Thầy: ðó là ñiển.  

Bạn ñạo: Dạ, mà ở nhà thì con không có cảm 
thấy cái chuyện ñó, có lẽ vì gia ñình bận rộn hay 
vì việc làm. Và qua những ngày tịnh khẩu ở ñây 
con thấy tâm hồn con rất sung sướng! Khi mà con 
ñược ngồi ở hành lang hay bất cứ ở ñâu, ở xung 
quanh ñây con cũng thấy tâm hồn con rất thoải 
mái và sung sướng! Và trong ñời con không bao 
giờ con hưởng ñược giây phút như vậy. Và con 
cũng thầm nguyện, ước ao con sẽ ñược có những 
dịp tiếp tục những cái khóa tịnh khẩu như thế. Dạ, 
có thể nói là con ñi ñây cũng như là con trốn mà 
con ñi tu, vì ở nhà con rất là bận rộn gia ñình! Vì 
vậy mà con ở ñây ñược ngày nào thì con thầm 
cảm ơn Trời Phật, Thầy ñã thương con và cho con 
ñược ñến ñây. Và con ước ao trọn cuộc ñời này 
ñược theo pháp này ñến hết cuộc ñời của con. 
Con không có còn mong ước gì hơn. Dạ con có 
bao nhiêu, xin cảm ơn.  

ðức Thầy: Khi bước vô ñây là mọi người hướng 
về khai triển tâm ñạo. Có ñạo con mới sung 
sướng, con nên nuôi dưỡng lòng tin nơi ñạo và 
sống với ñạo luôn luôn, bất cứ ở nơi nào, sẽ ñược 
cứu giúp tốt ñẹp. 

Bạn ñạo: Cũng ñể tiếp tục mời bạn ñạo ở các nơi 
xa Cali ñến ñây thì xin mời em Trần ðức Thanh 
từ bên Úc. 

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, kính thưa tất cả các 
bạn ñạo ở Hoa Kỳ. Con không có ghi tên lên ñây 
nhưng mà anh Kiệt anh mời thì con cũng lên nói 
một vài lời. Con ñược may mắn tham dự khóa tịnh 
khẩu ở ñây. Trong mấy ngày hôm nay con cảm 
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thấy rất là thoải mái, cũng giống như bên Úc là 
cứ mỗi sáng con có kiểm ñiểm ñời ñạo, thì con 
thấy cái ñó rất tốt! Thì nếu mình có cái chương 
trình ñó, mỗi khi mình bê trễ thì mình nghĩ ñến 
ñiều ñó thì mình cố gắng mình công phu nhiều 
hơn. Con chỉ có bấy nhiêu lời ñể chia sẻ cùng tất 
cả các bạn ñạo. Con xin cám ơn. 

Bạn ñạo: Xin cảm ơn anh Thanh. Dạ, chúng tôi 
xin cáo lỗi là anh ñang muốn tịnh khẩu mà mời 
anh lên. Thưa anh, chương trình hôm nay là 
không phải là các bạn ñạo có ghi tên trước. ðây 
là chúng tôi trong ban tổ chức rất là cảm ơn các 
anh em ở xa tới, nên chúng tôi có ý ñể xin mời quý 
vị. Vậy tôi xin nhắc lại là nếu quý vị ñang tịnh 
khẩu mà không muốn lên nói thì khi chúng tôi mời 
quý vị cũng không cần phải lên. Dạ, tôi ñược xin 
phép nếu có thể ñược thì xin mời anh Khổng Văn 
Cúc, tức là ở bên tiểu bang Oregon. Nếu anh có 
ñiều gì anh muốn chia sẻ, xin kính mời anh. 

Bạn ñạo: Kính thưa Thầy, kính thưa quý bà con 
cô bác, tôi là bạn ñạo ở tiểu bang Oregon, nhờ 
tình thương của Bề Trên, Thầy và quý bạn ñạo tại 
ñây thành ra tôi có ñược dịp tới ñây ñể dự cái 
khóa tịnh khẩu này. Trong suốt thời gian tịnh 
khẩu tại ñây tôi ñã rất hân hạnh ñược sống trong 
vườn hạnh của Thầy và sự thương yêu của ban tổ 
chức và quý bạn ñạo tại ñây. Với một tổ chức rất 
là chu ñáo và mọi người ñều thức tâm nên việc 
làm rất nhịp nhàng và tươm tất. ðây là một cái 
bài học ñể ñánh dấu một cái ñiểm rất là quan 
trọng trong suốt cuộc ñời của tôi. Trong suốt thời 
gian tịnh khẩu tại ñây rất là thanh nhẹ, gần như là 
thoát tục! Tim của tôi gần như ñập chậm lại, 
thành ra làm cho tâm thần rất là thanh thoát và 
thoải mái! Và tôi hy vọng trong suốt thời gian tịnh 
khẩu tại ñây nó sẽ giúp cho tôi giải ñược một 
phần nghiệp tâm, hầu thăng hoa tư tưởng. Thành 
thật cảm ơn Thầy và thành thật cảm ơn quý bạn 
ñạo. 

Bạn ñạo: Dạ, kính thưa anh Cúc, dạ, tôi ñược biết 
là anh rất là trì chí ñể thanh lọc. Dạ, xin anh có 
kinh nghiệm nào mà quý bạn ñạo có thể từ ñó mà 
cũng làm ñược cho quý bạn ñạo thì xin anh chia 
sẻ. 

Bạn ñạo: Nói chung lại thì ở ngoài ñời từ nhỏ ñến 
lớn gần như không có chuyện gì tôi làm thành 

công; nhưng mà từ ngày bước vô ñạo, nhờ sự 
hướng ñộ của Thầy cho cá nhân tôi và gia ñình 
tôi thành ra tất cả chuyện gì ở trong ñạo, từ ngày 
tôi tu tới bây giờ gần như nó sắp xếp có lớp lang 
hết. Trước ñây một năm không biết vì một cơ 
duyên nào ñó, như tôi muốn giúp anh Trịnh Thái 
Sơn trong vấn ñề bệnh của ảnh trong thời gian 
anh Sơn ở tại thiền viện Nhẫn Hòa. Thì lúc ñó tôi 
có gọi ñiện thoại qua Thầy ñể trình cái trường 
hợp anh Sơn, thì nhân lúc ñó tôi gặp ñược chị Bê 
thì chị Bê chị ñề nghị tôi nên thanh lọc theo cái 
chương trình Candida. Tôi bệnh cũng nhiều thành 
ra tôi cố gắng thanh lọc theo chương trình của chị 
Bê. Thì chương trình ñó tôi thanh lọc trong suốt 
thời gian 9 tháng. Tôi bắt ñầu thanh lọc từ ngày 
15 tây tháng 4 năm 92, cho ñến 9 tháng sau thì 
chương trình thanh lọc kể như dứt khoát. Trong 
suốt thời gian thanh lọc tôi thấy trong người rất 
là nhẹ nhàng thanh thoát. Bởi vì chương trình 
thanh lọc theo cái chương trình ñó ñó thì ăn uống 
rất là kỹ lưỡng; và nhờ cái chương trình thanh lọc 
kỹ lưỡng như vậy ñó thành ra nó giúp cho tôi rất 
nhiều: ñỡ ñau phần nào và thiền rất là nhẹ nhàng! 

Sau khi 9 tháng thì chương trình thanh lọc ñược 
ăn uống cũng phải cẩn thận, có thể cữ ăn một vài 
món ăn. Sau khi dứt cái chương trình ñó rồi thì tôi 
mới ñược tin là Thầy sẽ về Nhẫn Hòa là cái thiền 
viện ở trên vùng của chúng tôi trên ñó, từ ngày 17 
tây ñến 24 tây tháng 5 năm 1993. Thì lúc ñó tôi có 
một cái ước mơ là tôi nói, tôi nói, tự nói trong tâm 
là tôi nói: Phải chi kỳ này ở dưới Los Angeles, 
các anh chị dưới ñó có tổ chức một khóa về tịnh 
tâm thì tôi sẽ ñi xuống ñó dự. Bởi vì sau chương 
trình thanh lọc Candida tôi thấy trong người rất 
là nhẹ nhõm, mà nếu dự ñược cái khóa tịnh tâm 
nữa thì nó quý lắm! Thì khi tôi ước ao như vậy ñó 
thì buổi chiều ngày hôm ñó tôi nhận ñược cái thư 
của các anh chị dưới này gửi xuống, thì tôi coi 
ñược cái thư thì tôi mừng quá! Chiều ngày hôm 
ñó vợ tôi ñi làm về tôi ñưa cái thư cho vợ tôi nó 
coi, thì vợ tôi ñề nghị: “Anh nên ñi xuống dưới ñó 
thanh lọc một khóa ñi”. Tôi thấy mừng quá bởi tất 
cả chuyện gì gần như nó ñúng mình muốn hết! 
Sau khi ñó tôi ghi tên vô trong cái tờ ñơn liền và 
lo cái việc mua vé máy bay. Thì khi xuống ñây tôi 
ñược dự cái khóa thanh lọc này, nhờ hưởng cái ân 
ñiển của Thầy và tất cả những cái thức ăn tại ñây 
rất thích hợp cho cái chương trình thanh lọc của 
tôi. Thành ra trong suốt thời gian thanh lọc tại 
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ñây tôi thấy rất là nhẹ nhàng, ñỉnh ñầu rất là 
thông nhẹ thành ra việc niệm Phật cũng dễ dàng 
và có thể thiền nhiều hơn lúc ở nhà. Một lần nữa 
con xin cám ơn Thầy ñã hướng ñộ cho gia ñình 
con và con trong suốt bao nhiêu năm qua. Và 
thành thật cám ơn sự giúp ñỡ của tất cả bạn ñạo 
ñã giúp cho tôi trong suốt thời gian thanh lọc này.  

ðức Thầy: Candida phải trì chí thì mới dẹp cái 
bệnh của mình ñược. Người nào bị Candida phải 
noi theo cái gương của anh Khổng Văn Cúc. 
Chính trong lúc anh thanh lọc Candida gia ñình 
phản ñối; lần lần thấy ảnh càng ngày càng ñẹp 
trai, càng thanh nhẹ, môi ñỏ, mặt trắng, tốt, lúc ñó 
gia ñình mới phục. Cho nên cái gì cũng phải trì 
chí mới ñược. Phải cương quyết. Chính mình tạo 
bệnh cho mình mà thiếu cương quyết, nghi ngờ, 
ñộng loạn, rồi từ cái bệnh này nó ñẻ ra bệnh kia. 
Candida là vi khuẩn men trong cơ tạng mọi người 

ñều có, thường ăn cơm nhiều năm thì nó phải có 
những cái chuyện ô nhiễm ở trong ñó. Thì chúng 
ta muốn làm một mặt trận tốt phải dẹp cái tụi phản 
loạn ở trong ñó. Nó tạo tà khí, vi khuẩn men nó 
tạo tà khí, mà chúng ta phải trì chí mới dẹp nó 
ñược. Mà chúng ta cộng với cái tu và trì chí, trong 
cơ tạng sẽ ñược tốt, thanh nhẹ, ñiển quang sẽ dồi 
dào, sáng suốt lên. Khuyên mọi người, người nào 
có cái bệnh Candida phải thực hành ñúng tiêu 
chuẩn như vậy chắc chắn sẽ trở nên tốt ñẹp, tươi 
tắn và dẹp tất cả những bệnh hoạn có thể xảy ra 
triền miên, ñi tới mổ xẻ nữa. Thành thật cảm ơn 
anh Khổng Văn Cúc ñã trình bầy những sự thật 
chính mình ñã làm ñể cho mọi người noi theo tiếp 
tục làm, ñó là ñiều quý nhất trong khối bạn ñạo 
mình. 
 
 

Thông Báo của Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Mi ền Nam California 
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