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Chương 9
NGƯỜI THÌ ĐÚNG, CÒN TA THÌ SAI

Thói đời thông thường ai cũng cho rằng mình đúng mà ít có ai cho rằng. Ta sai, chẳng
có ai sai.
Chỉ có những bậc thánh hiền và chư Phật mới luôn lúc nào cũng cho rằng người thì
đúng. Còn ta thì sai. Câu nói nầy nghe sao mà trái cái lỗ tai. Tại sao thánh hiền và
chư Phật là một người cao cả mà cho rằng ” Ta Sai ” nghe không lọt lỗ tai chút nào.
Thế mới biết rằng ” Phật pháp nan văn ”. ( Nan văn có nghĩa là lời Phật nói khó
nghe, khó hiểu. Khi nghe hiểu thấu đạt rồi, mới cảm thức lời Phật siêu văn, vô biên ).
Những bậc thánh hiền và chư Phật thường dùng những danh từ thật là đơn giản mà
chúng sanh không để ý. Thế nên không hiểu và cho rằng người đó nói ngoa. Bởi vì
những cái đơn giản nhất là những cái phức tạp nhất, khiến chúng sanh không
ngờ được chư Phật đã nói gì.
Những cái gì, hiện ra trước mặt, mắt phàm không bao giờ nhìn thấy. Nếu mà nhìn
thấy được thì người phàm là Phật rồi. Người phàm chỉ xét một cách máy móc, theo tự
nhiên tánh là ngũ quan ở bên ngoài. Giống như tôi thấy chiếc xe là tôi nói chiếc xe
thôi, chứ không cần biết cái chiếc xe từ đâu có. Xét cái kiểu khoa học là như vậy đó.
Không có bộ óc con người thì làm sao có chiếc xe, mà bộ óc con người ai tạo ra?. Khoa
học có tạo được không?.



Có phải đấng toàn năng đã tạo ra bộ óc nầy!
Người tu như tôi tin có đấng toàn năng, còn người khác có thể không
tin.

Nếu mà xét về nội thức ở bên trong, Bề Trên có, chư Phật có. Ơn trên ân độ cho
chúng sanh, từng cử chỉ một, từ lời nói một. Nhưng mà người ta không hề biết.


Người tâm linh chưa mở thắc mắc. Nếu mà nói Ân Độ như vậy. Tại sao
tôi không thấy?

Người phàm mắt thịt hay dở cái câu nầy ra. Cái thân phận của mình quá trần trược,
chưa thanh lọc nội tạng của mình ra sao. Mà đòi hỏi đủ thứ chứng minh đủ thứ, đòi
đem ra trình diện tôi mới tin. Thử hỏi, việc đòi hỏi của mình có quá đáng không. Chư
Phật đâu có nghe những lời ngạo mạn như vậy. Cái câu thách đố nầy cũng giống như
cái ông nhà nghèo mà hỏi cái ông tỉ phú có bao nhiêu tiền đem ra cho tôi thấy thì tôi
mới tin ông là tỉ phú thiệt. Liệu cái ông tỉ phú có đem ra không.
Tại sao mình tu mà luôn luôn lúc nào cũng nói là mình sai. Chỉ có hàng Chư Phật tìm
thấy và nói lại rất đơn giản, dễ hiểu mà cũng rất phức tạp. Nếu mà ai cố chấp cho
rằng ta đây là hoàn toàn đúng thì sẽ đi ngược lại lời Phật dạy là ” Người thì đúng,
còn ta thì sai ”.
Mà cái sai cũng hiển nhiên, chính con đã nhìn thấy bên khoa học chứng minh.
Mấy ông Bác Học, Kỹ Sư Khoa học hoặc Kỹ Nghệ Gia họ vẫn luôn luôn nhìn thấy cái
sai ở hiện tại, để mà sửa tiến cho vật chất phát triển đi lên. Con có học ở trong khoa
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học, nên con biết rõ ràng chuyện nầy. Huống hồ chi là cái sai của tâm linh mà Bề Trên
chuyển dạy chúng ta.
Cái di diệu nầy chỉ có ân ban cho những người nào thật tâm tu, muốn cải sửa nội
tạng, nội tâm mình thành một người chân chánh. Mà Bề Trên chỉ sử dụng những
dịu pháp thấp nhất mà cao nhất để dạy cho chúng sanh. Mà chúng sanh
không hay. Cái diệu pháp ngay chỗ nầy để thành đạo.
Chỉ có Vô Vi mới thấu triệt diệu pháp ẩn tạng nầy thôi. Cái diệu pháp mà bày ra
trước mặt. Cho tất cả những ai muốn thâu nhận và không che dấu như những pháp
môn khác. Thế nó mới độc đáo là ở chỗ đó.
Pháp nầy đơn giản và cao siêu. Hành để đạt, một pháp cho tất cả mọi pháp. Ai mà
muốn giải thoát, nên hành qua con đường Vô Vi đã vạch rõ. Đở tốn công lần mò. Hành
theo là mở.
Tại sao phải qua con đường Vô Vi?.
Con đường nào cũng đúng cả và được cả, đường nào cũng là của Phật. Nhưng mà con
đường Vô Vi là con đường tắt, ngắn nhất. Con tu có tám tháng ba ngày. Con nói luôn,
cho Cô Bác khỏi nghi ngờ. Tu tắc là sao.
Cái sai của Vô Vi dạy, mình học và tìm ra thật là cao siêu vô cùng tận, không có giáo
phái nào sánh kịp là cái sai, tự thức, nép mình trong nhịn nhục, để mà tự nó phát
triển đi lên theo hồn nhiên và tự nhiên của vũ trụ.
Siêu đến nổi mà không ai ngờ vực được. Cái bí ẩn tiềm tàng trong đó bất di
bất dịch.
Chỉ có những người nào, đi vào thực hành và chứng ngộ mới thấy ẩn tạng pháp là gì.
Mà ngày xưa Đức Phật Thích Ca, đã bí truyền cho Ma Ha Ca Diếp và đây cũng có thể
gọi là bí kiếp của Vô Vi mà con tìm ra và chứng minh bằng văn điển của Vô Vi.
Cũng giống như khoa học họ đã chứng minh.
Kính bái
Lê Thành Lợi

ĐƯỜNG VỀ THIÊN QUỐC
Bài thơ song ngữ

VI ER FORKERTE OG ANDRE ER IKKE FORKERTE
NGƯỜI THÌ ĐÚNG - CÒN TA THÌ SAI
( Kiến Tánh Minh Tâm- Diệu Pháp Trong Ta )
Himlen og jorden er ikke forkerte, kun vi
er forkerte
Vi er mennesker, vilde med den uorden
grådighed giver
Vi gør det forkerte, men himlen og jorden
er ikke forkerte
Vi bliver skøre og gør også himmel og
jord skøre

Ta
Ta
Ta
Ta

Vi gør det forkerte, men himlen og jorden
er ikke forkerte
Menneskers kærlighed bygges op rundt
omkring os
Vi fandt ud af, at vi er forkerte
Elsk højt med Guds kærlighed

Ta sai Trời Đất nào sai
Quanh ta bồi đấp dựng xây tình người
Ta sai mình thấy mình sai
Thương sao là quá là thương tình Trời

Vi gør det forkerte, når vi siger giftige ord
Giftige ord skal vi omvende til bønner
Vi gør det forkerte, når vi sender et
uvenligt blik
Det uvenlige blik er kommet tilbage

Ta sai lời nói độc cay
Ăn năn đã thốt nguyện ra lời thù
Ta sai ánh mắt từ quang
Ngó nhìn căm phẫn phản quang hồi về

Vi hører ord og opfatter dem forkert uden
at tænke
Derfor vil vi fortsætte med at lytte til os
selv
Vi gør det forkerte, når vi tror på, at
flygtig duft lugter godt for evigt
Denne duft gør os vilde og skøre for livet

sai Trời Đất nào sai
mê người đắm chìm trong loạn cuồng
sai Trời Đất nào sai
điên Trời Đất nào điên loạn cuồng

Ta nghe lời nói là sai
Nên ta cố chấp cứ nghe chính mình
Ta sai ngửi lấy mùi thơm
Hương thơm phản phất mê man suốt đời

Vi gør det forkerte i alt, hvad vi gør
Vi skal afprøve at rette vores fejl for at se
hvor gode vi er
Vi gør stadig det forkerte
Ved at erkende det, kommer vi til
Nirvana

Ta sai tất cả là ta
Ta sai là kiến tánh kia đó mà
Ta sai ta vẫn còn sai
Học sai ta sẽ, tới nơi Niết Bàn

Med venlig hilsen
Thanh Loi le

Kính bái
Thành Lợi Lê

