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1. Muốn bán chè ngon ở Cali, trở nên giàu có thì phải thật tâm rửa chén, nồi chè, cho 

thật sạch  

2. Muốn bán đồ chay, mì hủ tiếu ngon, trở nên giàu có thì phải bưng mì kính cẩn, dọn 

chén, thật nhiệt tâm, tu thiền và làm công quả nấu ăn chay cho đàng hoàn tử tế 

3. Muốn làm triệu phú thì phải học cực khổ và chăm chỉ 

4. Nên làm việc nhỏ hơn việc lớn 

5. Muốn làm ông chủ thì phải làm đầy tớ trung hậu 

 

6. Muốn làm thượng nhân thì phải học làm hạ nhân cho người ta đạp 

7. Muốn điều khiển người mình vượt khỏi không gian thì để người điều khiển mình: 

Như chiếc xe, chạy thật êm, không kêu van 

8. Muốn làm thầy tốt thì phải làm trò ngoan 

9. Muốn làm giàu vĩnh viễn thì phải diệt tham 

10. Muốn có duyên dáng nết na thì phải học cử chỉ yên lặng, êm đềm, hiếu thảo 

 

11. Muốn có đức độ thì phải trồng cây thiện, đừng có ác 

12. Tránh xa quyền thế và nên học chữ tín,  ngoan ngoãn nghe lời 

13. Để người ta dạy mình, thì tiến bộ hơn  

14. Hãy học chuyện tầm thường hay hơn chuyện phi thường  

15. Làm cao thì phải bị rơi xuống  

 

16. Muốn làm Ca Sĩ hay, siêu, đời sau thì nên học lễ phép, nhỏ nhẹ, vâng lời 

17. Muốn làm nhơn hiền thì nên học nhịn 

18. Muốn giải thoát thì mình nên học tu thiền, buông ra, giải ra 

19. Muốn có hạnh phúc thì phải học khổ đau 

20. Quán thông được khổ đau là người đã nhập được Niết Bàn 

21. Muốn vĩnh cửu bất diệt thì phải tu vượt qua âm dương, sanh tử 

22. Muốn có sức mạnh thì phải hành từ bi 
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23. Muốn có từ bi thì phải học tha thứ tối đa 

24. Muốn cứu người thì phải học cứu mình  

25. Muốn thăng thiên đàng thì phải vào địa ngục tu và học thiền vượt thoát 

 

26. Muốn đừng có đỗ vỡ thì phải nhịn nhục, hàn gắng lại, rồi ăn năn, tu sửa lại 

27. Muốn làm thông minh thì phải học thật thà 

28. Muốn tự trị mình và ung dung thì cấm thể xác đòi hỏi 

29. Muốn có hoà bình là phải học phép tu thân, diệt tham vọng 

30. Người mà ghét mình là người đó giúp mình thăng hoa 

 

31. Muốn đừng có phân chia là phải học nguồn gốc; Anh là ai. Đừng nên ích kỷ với 

mình 

32. Muốn biết được nguồn gốc Thượng Đế, nên học ở chính mình, thiền Vô Vi 

33. Muốn người ta quý mình thì phải học quý trọng họ trước 

34. Muốn trở thành chánh quả thì phải từ bỏ những điều xấu xa, hèn mọn 

35. Được người ta chĩ dẫn mình, sướng hơn là mình chĩ người ta, nên cám ơn 

 

36. Muốn có thành công mãi mãi thì luôn luôn cho mình là thất bại, dù là thành công 

37. Muốn chiến thắng kẻ thù thì phải lắng nghe, họ chỉ điểm sai của mình 

38. Muốn người ta giúp sức mình thì mình phải giúp người ta trước 

39. Muốn làm việc công minh thì phải học việc tư minh, chuyện của mình, tiền tài 

danh vọng cho chánh đáng 

40. Muốn làm quân tử thì nên tu thiền Vô Vi cho chánh nhân 

 

41. Mình nên tôn thờ và kính trọng mọi người đã vì mình, lo cho mình 

42. Mình nên giúp cho người ngoài, người ngoại quốc thì người ngoài, người ngoại sẽ 

giúp lại 

43. Muốn tương lai tốt lành đời nầy và đời sau là mình nên làm việc từ thiện  
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44. Muốn kinh tế phát triển tốt là mình phải giúp hệ thống thần kinh người nghèo 

thoải mái, không tham, và phải tận lực nghiên cứu phát triển tiểu công nghệ, như: 

Tăm xỉa răng, trà, càfe, đủa ăn cơm, đồ đan mây, tre, sản phẩm vỏ trái dừa, thảm chà 

chân, chén, dĩa, ly, đồ gốm, đồ đá, cao su.v.v. rồi thống trị mặt hàng nầy, mỗi quốc 

gia trên thế giới. Ai cũng cần xài đồ tiểu công nghệ.  

Tận lực khai thác; Trà, càfe, hạt đều, cao su, tiêu hột, đường…. Đưa vào hàng thượng 

phẩm, không giả dối, chất lượng cao, vệ sinh là chủ chốt… 

 Hiện giờ thì những nhà nghiên cứu họ quá tham, họ bỏ quên nền, tiểu công 

nghệ. Mình thừa dịp khoa học họ tham cái lớn, bỏ quên tiểu công nghệ, mình 

phát triển cái nầy. Sau nầy nghành kỹ nghệ hiện đại, họ sẽ lệ thuộc 

nghành tiểu công nghệ. Từ đó mình mới thống trị luôn tiểu công nghệ. 

Và cuối cùng tiến thẳng lên Đại Công Kỹ Nghệ. 

45. Tìm cái xấu, sửa lại thì sẽ tốt 

46. Cái Có là của thế gian không vĩnh cửu, cái Không là của Thiên Đàng vĩnh cửu 

47. Muốn làm chính trị tài ba phải học; Chính tâm. Huyền kinh tam thế 

48. Muốn làm quân sự tài ba phải học làm trung dũng 

49. Muốn làm kinh tế tài ba phải học về siêu số không 

50. Hại người khác là hại mình, hại người 

 

51. Muốn giúp người ta tu, mình nên tu cho thật siêng 

52. Nhịn là dũng 

53. Muốn xuất hồn là mình luyện cái tâm và thân của mình xuất thoát ra khỏi Hồng 

Trần ngoài sự vật lôi cuốn.  

Như: Tiền, tài, danh vọng, đồ ăn, nghèo đói, bệnh hoạn, sanh, tử .v.v.  

Khi mà xuất ra là mình thấy hết, cái hồn mình, biết gì, làm gì, nói gì. 

Muốn biết được cái hồn là mình luyện, tâm và thân ở cõi Hư Không.  

Thấy họ là mình, mình là họ. Càn khôn vũ trụ là mình, mình là càn khôn vũ trụ. 

Cái hồn thanh nhẹ mình, như một làn ánh sáng, có thể chiếu xuyên qua bản thể.  

Thì anh có thể cứu người, giúp đời. 

54. Định Luật thì không thay đổi ( có nghĩa là sống thì sẽ chết, lên cao thì phải rơi đài 

) 
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55. Vượt qua định luật thì được giải thoát, tự do  

Kệ 

Hành thì sẽ đạt, mọi ước mơ   

Quyết chí bạn tu, cũng kịp giờ 

Không gian đã mở, còn sao ngại 

Diệu pháp Như Lai, hiến tặng người 

 

Kính bái 

Lê Thành Lợi 

 


