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SỐ-09 NGÀY…11….THÁNG…01…NĂM 2012 

Thiên Đường Vô Vi Denmark sẽ đóng góp, tiếng nói chơn tình của tâm linh. Ước 

mong sự hợp tác và đóng góp chung tình, cùng hành giã Vô Vi, trong xây dựng 

chung cho nền đạo pháp ở mai sau. 

 

 

Con; Bạn đạo Lê Thành Lợi: Đóng góp câu hỏi tâm linh của bạn đạo bốn phương. 

Mục giải đáp thắc mắc về tâm linh sẽ là phương châm giải độc cho ngũ tạng và nội 

tâm. Giúp hành giã tu thiền giải thông mọi uất khí trong con người. Đây là luồng 

điển của Đại Bi quang phổ. Cúi mong tấm lòng thành của quý bạn đừng cắt xén hay 

thêm.  

82. Hỏi: Tại sao con người cứ cố chấp?. 

83. Hỏi. Tại sao gia đạo không yên?. 

84. Hỏi: Làm sao được thanh nhẹ?. 

85. Hỏi: Đời đạo song tu, sao dứt khoát chuyện đời?. 

86. Hỏi: Duyên đạo là sao?.   

87. Hỏi: Hư trung cảnh giới là sao?. 

88. Hỏi: Tại sao con người ta,  hông r  ràng, minh  ạch . 
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Odense, ngày 01/01/2012 

82.Hỏi. Tại sao, con người cứ cố chấp?.  

 
Đáp  Dạ thưa  Con người cố chấp là tưởng 

rằng ta hay.  

    
 ệ.  

Cố chấp ta đây, đã hiểu nhiều  

Cho rằng người  hác,  hông hiểu đạt 

Làm liều nói đại, ch ng ngh  suy  
 ết  uả  hông mai, hại ch nh mình 

   

Odense, ngày 02 /01/2012 

 

83. Hỏi: Tại sao, gia đạo không yên ?. 
 

Đáp  Dạ thưa  Gia đạo  hông yên là nhà thiếu 

đạo, nh n nhục.     
  

 ệ:  

Gia đạo  hông yên cũng tại mình 

Tu hành cứ chấp hoài thành động 
 ấn loạn th n  inh, tạo  ất an 

Ăn năn sám hối, l n hồi giải 

 

Odense, ngày 03/01/2012 

84. Hỏi: Làm sao được thanh nhẹ?. 

  

Đáp  Dạ thưa   uốn được thanh nhẹ thì phải 
thiền và niệm  h t thường xuyên.  

 

 ệ  
 

 iệm  h t thường xuyên tâm giải độc    

Tinh th n phấn chấn được an  hang 
Tâm thân ổn đ nh người thanh nhẹ  

Đạt tới cao t ng lại thảnh thơi  

 

Odense, ngày 04/ 01/2012 

 

85. Hỏi: Đời đạo song tu, sao dứt khoát 

chuyện đời ? 
 

Đáp  Dạ thưa  Tâm dứt  hoát chuyện đời nó 

dễ tu. Nhưng  hông có  ỏ đời, vì mình c n ăn, 
c n gia đình.  ình nhờ gia cang mới có đạo, 

gia cang là đời.  êu  ằng đời đạo song tu. 

 ên mình dễ  nói đạo hợp lý hơn và văn minh 
hơn. 

 ệ: 

Tu thì dứt  hoát  ỏ tr n tâm 

 hưng tâm vẫn t nh trong đời sống 
Đạo thành, đạt pháp nhờ đời  hảo 

Đạt đạo, đạt đời vẹn cả hai 

 

Odense, ngày 05/01/2012 

 

86. Hỏi: Duyên đạo là sao?. 

 
Đáp  Dạ thưa  Duyên đạo là duyên    ngộ 

trong tự nhiên và hồn nhiên. 

 
 ệ: 

Duyên lành dẫn đến trong hạnh ngộ 

Vui mừng cảm x c được điều hay  
 ong sao tất cả tâm cùng ngộ  

Duyên Trời duyên  h t ch ng rời xa

  

Odense, ngày 06/01/2012 

87. Hỏi: Hư trung cảnh giới là sao?. 

 

Đáp  Dạ thưa  Hư trung cảnh giới là đang đi 
trên đường chơn thiện m . 

 

 ệ: 
Linh hồn tiến tới, hư trung cảnh 

Thực hành hoà hoãn, pháp tâm minh 

Tâm linh tiến tới, muôn chiều đẹp 

Dẹp bỏ sân si, sống th t hiền 
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Odense, ng ày 07/01/2012 

88. Hỏi: Tại sao con người ta,  hông r  ràng, minh  ạch . 

            
Đáp. Thưa con người ta  hông r  ràng là thiếu th t thà. 

 

 ệ  
 

Chỗ sáng  hông đi, cứ l ng v ng 

Đường m n n o hốc, tự mình đ o   

Tâm mang chơn lý, hành  hông r    
Thực hành s a tiến, r  càng minh 

 

 

Bạn Đạo     Thành Lợi 

 

89. Chào anh Lợi, 

Cảm ơn anh đã gửi thư hồi âm. Tôi xin có 
câu hỏi là lúc thiền định tâm tâm tương ứng 

là sao Anh có thể giải thích thêm? 

Còn về sức khoẻ thì tôi vẫn thường.  
 

90. Tuy nhiên có 2 chứng bệnh mà làm tôi 

khổ tâm: Dễ bị nắng đốt da mặt và dị ứng 

phấn hoa và cỏ. Không biết anh có cách nào 
hay để làm giảm bớt 2 căn bệnh nầy? 

Bạn Thân, 

Thành Lợi Đáp; 

 

89. Những b/đạo có tâm, gởi thiện lành đến 
con, con luôn luôn, nghĩ tới họ. Trong lúc 

thiền, có khi đi phố, đi bơi, lúc ngủ, lúc làm 

việc.v.v. Chữ luôn luôn có nghĩa là như vậy. 
 

Thành Lợi; Trị Bệnh 

Bệnh tình; Mình có thể cho biết thêm chi tiết. 

Bệnh Dị Ứng; Bao nhiêu năm?. 
Và có đi Bác Sĩ trị chưa?. 

 

Nếu mà Bác Sĩ đã trị rồi, không hết. 
Tôi sẽ giúp dùm hết bệnh nầy. 

 

 

Thành Lợi Truyền Tâm Ấn 
Chào anh  

Bạn bè thì tôi giúp dùm cho anh, mau thành công. 

Cộng với 25 năm tu học, hy vọng anh thành đạt mau. 

Bạn đạo 
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BẠN ĐẠO     THÀNH LỢI: CHUYỂN ĐIỂN 

 

 
Kính Chào em Thành Lợi 

Chị rất vui mừng nhận được thơ trả lời của em, chị rất cám ơn em, chị đã đọc những lời lẽ 

em phúc đáp và trả lời, chị cảm nhận được những lời lẽ rất rõ ràng dễ hiểu và tràn đầy lòng 
từ bi và chân thật của em, thời đại hiện tại và con người đã nhiễm quá nhiều thói quen xấu 

và quá nhiều trần trược, nên họ không biết gì về tâm linh và không hiểu gì hết mà họ chỉ 

biết nghe theo lời lục căn, lục trần mà thôi.  

 
Chính họ cũng không biết đã bị thói quen xấu dính liền với tâm can, cho nên cần có điển để 

đánh thức chân tâm cuả họ để họ được sáng suốt lên một chút. 

 
Em như một người mẹ, chăm sóc các con từng li, từng ti'. Chị rất thông cảm lòng từ bi của 

em. Hiện thời chị chưa biết cách gởi hình trên máy điện tính và chị không mở được phiếu 

ghi danh, chị chỉ mở được cái PDF mà thôi còn cái "doc" thì chị mở không được, và chị 
không biết cách mà chị đã dùng google rồi nhưng mở cũng không được.  

 

Chị dở lắm muốn đánh chữ Việtnam nhưng chị cũng không biết cách, cảm phiền không có 

dấu. Nếu em có thể gởi bài của em cho chị từ số 1 cho tới số 7  chị rất thích đọc bài của 
em. Xin cảm ơn em trước, chúc em năm 2012 giúp đỡ chung, thật nhiều người đánh thức 

cho họ biết tu. 

 
Kỳ trước báo số 8 

Báo ngày 01/01/2012 

 

 
Chào em Thành Lợi  

 

Hỏi: 70 
1°) Phải giúp bằng điển giới người chồng 

không tu, bằng cách nào, xin nói rõ ràng? 

 

BĐ 
 

 

 

Thành Lợi Đáp; Chuyển điển 
 

1. Đáp; Ông chồng chưa có tu thì làm 

sao giúp bằng điển. 

 

-Chị thì có tu, em chuyển điển cho Chị được. 

Bằng cách nào, xin nói rõ ràng?.  

Bằng cách, Chị gởi hình chị, tên tuổi, địa 

chỉ..v.v.  

Em nói chị chưa hiểu hết đâu. 
Chị liên lạc em, thì em chuyển điển trực tiếp 

cho chị. 

Chị có điển, có pháp lực, rồi chị hướng dẫn, 
giúp đỡ 3 người nầy tu. Nếu 3 người nầy, có 

căn tu và thực tâm muốn tu. 

 

Ngày 04/01/2012 
 

Tiếp theo kỳ trước: Thành Lợi chuyển 

điển 
 

Kết quả: Ông chồng thức tâm tu rồi. 

 
BĐ 

 

Thành Lợi đáp: Chuyển điển 
 

Kệ; 

 
Ráng hành tâm đạo, thức triền miên 

Đời đạo song tu, sống thực hoà 

Trong ta có s n, nền đạo lý 
Thực hành khai triển, trí tâm vui  
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Thành Lợi; Chuyển điển tiếp cho.  

Giảng Sư Hoá Học và Vật Lý học, người ngoại quốc.  
 

Con thì ở Denmark, còn ổng thì đang ở Pháp. Ổng là người khoa học, những gì mà chính 

mắt KHÔNG THẤY, thì ổng không tin. Ổng không tin là có Trời Phật. 
 

Con dùng tư tưởng, tâm tâm tương ứng, nói với ổng, bằng điển quang, siêu hình học. Hay 

gọi là Vô Vi Khoa học huyền bí; Có nghĩa là không cần phải hiện THÂN.  

 
Ổng chỉ cần nghe cái âm thinh con nói thôi, mà ổng hiểu. Khỏi cần gặp mặt hay diện kiến. 
Kêu bằng TRUYỀN ÂM NHẬP MẬT, hay TRUYỀN TÂM ẤN. 

 
Thưa, Ông thích học thiền, ông chịu học thiền là vợ ông mừng lắm, như là người được trúng 

số độc đắc. Sự sung sướng, hạnh phúc của vợ ông, không bao giờ diễn tả được làm sao, 

cho ông thấy. Nhưng Ông có thể nhìn trên nét mặt vui tươi, yêu đời của vợ ông. Hạnh phúc 
về với gia đình ông. 

 

Tình thương của vợ ông, thương ông, cưng ông, y như là cưng con. Nói tới đây, nghe 

thoáng qua, hơi trái lỗ tai.  
 

Nhưng mà tôi cắt nghĩa, thì ông sẽ hiểu, cái giải thích trái lỗ tai nầy, nó cao siêu vô song. 

Vì chưa có ai, giải thích giống tôi. Phật pháp nan văn, nghe trái lỗ tai. Nhưng nghe qua 
hiểu được, thấy thắm thía, cao siêu. 

 

Tình thương mà vợ ông, thương ông hiện giờ, y như là thương con. Có nghĩa là tình thương 
nầy, cao hơn tình thương chồng. Thương ông vô bờ bến, khi ông chịu học thiền. 

 

Ông có thấy, tình thương của người mẹ, cưng con cỡ nào không! Muốn vuốt ve, ẩm bồng, 

nựng nịu con, mặc dù con mình đã trưởng thành, khôn lớn. Tâm trạng của vợ ông hiện giờ 
là như vậy. Quý ông lắm, thương ông lắm, cưng ông lắm. Giống như là cưng con. 

 

Thì có phải vợ mình thương mình, cưng mình, như thương và cưng chìu con không. 
 

Còn tình thương của vợ chồng, bửa nay thương, ngày mai, ly dị. Ông chọn cái 

nào?. 

 
Ông có người vợ tốt, ráng học nhe, ráng thương vợ nhiều hơn. Vợ ông giúp ông 

nhiều lắm đó. Ông phải chìu vợ ông hơn: Là học thiền. 

 
Ông học thiền thì con sẽ hỗ trợ tiếp cho.  

 

Sự thật là người SỐNG giúp đỡ nhau được, mặc dù không thấy mặt nhau. Nhưng Ông có 
thể nghe âm thinh con, hiểu được lời con nói. Và sau nầy ông sẽ bắt được hay nhận được 

âm thinh luồng điển con truyền đi và giác ngộ con, trong lúc học thiền.  

 

Môn học nầy cũng mới và hiện đại, giống như môn học Computer. Mới thì học chưa 
quen, chứ học lâu, dần dần thì cũng quen như môn học Computer. 

 

Chỉ một thời ngắn, Ông sẽ thấy sự phát triển kỳ lạ về tâm linh, đầu óc ông sản khoái dễ 
chịu. Ông thấy quý yêu vợ con nhiều hơn và quý yêu bạn bè nhiều hơn. Rồi ông mới tin  
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tưởng cái huyền bí của tâm linh được khai sáng, qua môn thiền điển quang hiện đại, ngày  

nay. Là Thiền Vô Vi, thiền Việt Nam. 
 

Mình không tin, có Trời Phật. Đúng, chứ không phải là không.  

 
Bởi vì, trước đây, mình đâu có gần gũi với người thầy nào hiểu biết nhiều, cõi Phật Trời. 

Kể cho mình nghe và hiểu, bây giờ mình gần gũi, nghe học hỏi thì tương lai, mình sẽ hiểu 

Phật Trời nhiều hơn. 

 
Phật Trời cũng không khác gì chúng sanh. Nhưng tâm trạng, tâm tư của họ khác chúng 

sanh. Tâm trạng của chúng sanh, ghen ghét, hơn thua, chiến tranh, giận hờn, tham dâm, 

ích kỉ….v,v,. Phật Trời không có cái đó.  
 

Khi mà Ông tu, ông đạt được phần nầy. Thì ông mới biết chính Phật Trời cũng là ông. Từ 

xưa cho đến bây giờ, mình đâu nghe ai nói, mà hiếm người có khả năng, nói chuyện nầy.  
 

Hôm nay mình thích thú học thiền về tâm linh, tôi nói chuyện Trời Phật cho mình nghe. Để 

mình hiểu biết thêm.  

Mình học thì tôi mới nói, còn mình không học, tôi không nói làm chi. 
 

Nói chung ở đời mà mình chịu học bất cứ cái môn nào cũng vậy. Nó sẽ đem lại lợi 

ích, cho mình, gia đình mình và xã hội. 
 

Môn học nầy là môn học của Phật truyền. Chứ không phải môn thường. Tôi dám khẳng định 

với ông là như vậy. Bởi vì, chính tôi được đào tạo trong giới Phật ra.  
 

Còn ông hỏi người khác họ không dám, trả lời ông. Họ nó mù mờ. Làm cho ông bất mãn, 

không tin. Tôi biết lý do, tại sao ông không tin, là như vậy.  

 
Còn lý do thứ hai. Học thức Ông cao hơn, người kia. Người kia dẫn chứng không rõ ràng, 

ông không tin, có Trời Phật là đúng.  

 
Còn tôi dẫn chứng rõ ràng minh bạch là mình phải tin. Có sự tin tưởng thì mình mới học 

được, còn không có sự tin tưởng, không có sự tín nhiệm thì khó học. Tôi thì giải thích 

có Phật là như vậy. 

 
Còn như Ông kêu người khác dẫn chứng Trời Phật có, cho ông coi, họ không dám hay đúng 

hơn, họ không có khả năng diển giải và chứng minh.  

 
Còn tôi thì tôi sẽ diển giải, chứng minh rõ ràng, khoa học đàng hoàn cho mình tin Trời Phật 

có. Trước đây, mình không tin, không thấy. 

 
Thí dụ;  

Tự nhiên mà mình để cuốn sách Hoá Học hay Vật Lý trên bàn, mình nói với một người 

không học gì hết, đây là hai cuốn sách quý. Của hai nhà phát minh; Ông Newton và ông 

Hans Ørsted Christensen lừng danh trên thế giới. 
 

Rồi cái người không học gì hết, họ đâu có biết hai nhà phát minh lừng danh nầy. Và họ 

không tin là hai ông nầy có thiệt.  
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Và họ cũng phát ngôn giống hệt ông như sao. Cái gì chính mắt mình không thấy, không 

tin. Họ không hiểu là cái cơ hội thấy tận mắt hai nhà phát minh lừng danh trên thế 
giới. LÀ KHÔNG BAO GIỜ CÓ.  

 

LÝ DO: mình đâu có sinh cùng thời và hai ông nầy hiện giờ CHẾT RỒI.  

 

Mà nếu hai ông nầy có thiệt như sách nói và mình nói, tìm ở đâu ra hai nhà phát minh lừng 

danh nầy.  
 

Muốn tìm hai nhà phát minh lừng danh nầy thì phải tìm ông, có đúng không. Bởi vì, 

Ông là giảng Sư Hoá Học Vật Lý. Rồi ông mới giảng dạy định luật cho người ta hiểu. Khi 
người ta học hiểu rồi, thì người ta mới tin là Ông Newton và Ørsted có thật. 

 

Trường hợp Ông Phật cũng giống như Ông Newton và ông Ørsted. Đem một cuốn sách nào, 
hay nói một lời nào của Phật, nói với một người chưa biết gì là Phật thì làm sao, người ta 

tin. Là có Phật. 
 

Rồi cái người chưa tin là có Phật Trời, cũng nên tìm học, cái người hướng dẫn về Phật, học 
từ từ sẽ hiểu, là có Phật.  

 

Cũng như muốn tìm hiểu, Ông Newton và ông Hans Ørsted Christensen có thật thì phải 

được sự hướng dẫn của Ông.  
 

Bởi vì, ông là người thành đạt trong trường phái đó và ông có trách nhiệm nhiều hơn. Người 

mà hiểu biết hai chữ TRÁCH NHIỆM thì mới giảng giải được, người mà cũng học cũng hành.  
 

Không hiểu hai chữ: TRÁCH NHIỆM thì họ làm không minh bạch và không tận tâm, tận tình 

là giúp đỡ cùng nhau tiến hoá, trên con đường văn minh tốt đẹp của thời đại Phật pháp hiện 

nay. 
 

Trước kia mình không gần gũi mình không biết, nay mình gần gũi tìm hiểu và sẽ biết.  

 
Câu chơn ngôn như sao, ”Trên đời nầy không có cái gì khó hết. Khó cái là mình 

không chịu tìm hiểu ”. 
 

Ông học môn thiền nầy, sau nầy nhiều người sẽ mến mộ ông. 
Hạnh phúc đến với gia đình ông nhiều hơn, vợ con ông sẽ kính mến ông và hãnh diện, vì 

ông. Bởi vì ông can đảm học.  

 
Bạn bè sẽ thầm phục ông và ông có cơ hội giúp đỡ lại bạn bè. Cũng như con hiện 

giờ, đang giúp đỡ bạn bè, vô quái ngại. 

 

Mặc dù ông không gần con, không gặp con. Nhưng con có thể giúp được ông và vợ ông. 
Những điều nầy nói ra thì chính ông cũng không tin.  

 

Một người không biết mặt, không gặp mặt, mà có thể giúp đỡ mình, hướng dẫn mình.  
 

Một thời gian ngắn thôi, ông học khá tiến bộ, hiểu biết nhiều về cõi tâm linh, huyền bí.  

 

Ông đem câu chuyện nầy ” Học thiền, không biết mặt người hướng dẫn, không 
thấy người hướng dẫn ”. Kể cho bạn bè, gia đình nghe. Họ không tin là ông kể sự 
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thật.  

 

Con biết trước là họ sẽ nói như vầy. Chắc có lẽ, ông nói không đúng sự thật. Nói chuyện  
không Logic, không khoa học.  

 

Điển quang khoa học huyền bí Phật pháp là làm việc là như vậy. Nhiều người, thắc 
mắc không tin. 

 

Con chứng minh: Cho ông thấy, tin tưởng và bạn đạo chứng nghiệm: Là con không có 

vác, cái thân con đi. 
 

Con ở Denmark mà con đã giúp, những người ở nước khác như: Mỹ, Pháp; Đức, Úc, Việt 

Nam.v.v. 
 

Ông ráng học thiền đi, bây giờ vợ ông có thể chỉ những phần cơ bản cho ông. Sau nầy, tôi 

sẽ hỗ trợ cho ông thêm. Học môn thiền về điển quang, trường sanh học, có sức khỏe, giảm 
bệnh, sống thọ thêm và sáng suốt. Vã lại không có tốn tiền. 

 

Ông đem cái câu chuyện, học thiền miễn phí nầy nửa, kể cho người khác nghe, họ không 

tin và nghi ngờ ông thêm và nói rằng, không sự thật.  
 

Người khác họ cũng sẽ nói thêm một lần nửa, chính mắt tôi không thấy, tôi không tin. 

Không lẽ mình phải, chứng minh từng người một.   
 

Ý nghĩ nầy là cái bệnh chung của nhân gian. Cái cơ hội thấy câu chuyện thiệt xảy ra, cho 

hết tất cả mọi người cùng thấy, rất hiếm. Vì một người ở Úc, một người ở Mỹ, chuyện xảy 
ra thình lình. 

 

Bài nầy con chứng minh chung, cho những người sau. Có cùng một ý nghĩ, chính mắt tôi 

không thấy, không tin.  
 

Chữ viết sẽ chứng minh và không bao giờ phai và công nhận đây là sự thật của pháp thiền 

Vô Vi, thiền Việt Nam. 
 

Ông tu, con sẽ chuyển điển cho vợ ông, hướng dẫn ông thiền. Ông học môn thiền 

nầy 3 năm, bằng pháp môn khác, người ta học 30 năm. 

 
Chính mắt mình không thấy, không tin.  

 

Bây giờ chữ viết và âm thinh con đang truyền trên giấy trắng mực đen. Chắc chắn là mình 
thấy chữ và mình nghe âm thinh. Bây giờ thì chính mắt thấy và nghe rõ ràng. 

 

Con hy vọng là mình tin và tận mắt thấy. Con không cần thiết, phải diện kiến cho thấy. 

 

Chữ viết đại diện cho con người. Thấy chữ, cũng như thấy người.   

 
Kính chào thân ái 

 

Lê Thành Lợi 
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THIỀN ĐIỂN QUANG VÔ VI 

Hướng dẫn thiền và TRỊ BỆNH MIỄN PHÍ, TRÊN INTERNET 

 
Con có thể giúp quý vị, miễn phí; Hết bệnh, 

nếu ai có những chứng bệnh như là:  

 
Bệnh hút thuốc, bệnh uống rượu, bệnh mập, 

bệnh ốm, bệnh dị ứng, bệnh xâm phạm tiết 

trinh con nít, bệnh lạm dụng doping, bệnh 

đường ruột, bệnh stress, bệnh tim, cao máu, 
làm sao có sắc đẹp, đẹp, bệnh dâm ô.. .v.v .  

 

Học môn thiền nầy ngừa luôn bệnh ung thư. 
.v.v. Người bệnh khỏi cần đi tới con và con 

cũng khỏi cần đi đến người bệnh. Khỏi cần 

uống thuốc.  Chỉ học thiền về điển quang thôi.  
 

Con là người khám phá ra điển quang con 

người có. 

 

 

           
 
            

           Con; Lê Thành Lợi 

 
 

 

 

THIỀN ĐIỂN QUANG VÔ VI 

Tu thiền cuộc sống rất an yên 

Tâm trí thanh cao bớt chuyện phiền 

Thân thể dung hòa trong cuộc sống 

Bệnh hoạn tiêu trừ, khoẻ sống lâu 

Sống lâu ân hưởng tình Trời độ 

Cuộc sống thanh bình bớt bệnh đau 

Bệnh đau trí óc thêm cằn cỗi 

Chỉ pháp tu thiền sẽ giảm đau 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 
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Kể chuyện nghi ngờ thắc mắc, không tin Ông Tám! 

 
Con có gặp nhóm đệ tử, ông Phật sống: Thích Th. T. phái tịnh độ vào năm 2005 tại Úc 

Châu, lúc bạn đạo bảo lãnh con và Đức Thầy sang Úc ở, trong thiền viện Vô Vi Quốc Tế: 

Sau khi làm xong công tác thiền viện, con ra ngoài chơi thì gặp họ và họ hỏi con như sao. 
 

Tôi nghe Ông Tám phá mây, tôi không tin. Anh tu Vô Vi, anh nghĩ sao về Ông 

Tám? 

 
Con trả lời: Nếu mà mấy ông nói như vậy thì mấy ông cho Thầy tôi nói không đúng sự 

thật. Nói không đúng sự thật. ( có nghĩa là nói láo). 

Rồi anh hỏi tôi, bộ tôi tin Ông Tám à. Ông hỏi tôi, như vậy là anh cho tôi hạng ngu si, khờ 
khạo, tin theo lời Ông Tám chứ gì?. Họ nín hết. 

 

Con hỏi lại họ:  
Bộ mấy ông, không tin Ông Tám nói à?. 

 

Họ ừ, ừ liền, sao mà tin, tụi tui 60, 70 tuổi, Thầy của tụi tôi là T. T. T. không bao giờ nói 

cái đó. Họ nói mây, mà phá tan, dễ gì được, hoang đường.  
 

Con trả lời với họ như sao: Chuyện của ông Thầy tôi, phá mây. Thôi mình đừng 

nhắc tới. Bây giờ có nhắc tới nửa, cũng đâu có ích gì. Rồi cãi vã nhau chuyện phá mây 
của Thầy tôi. Họ thấy là họ làm thịt con được rồi. Họ khoái chí. 

 

Tại vì, bạn bè, họ nói con, anh nầy, được bảo lãnh sang Úc với Ông Tám. Họ nhè con, họ 
vớt đẹp. Bây giờ thì mình gát qua chuyện phá mây của ông Tám qua một bên nhe không!. 

 

Con nói tiếp; Bây giờ tôi nói chuyện tui, chuyện đệ tử của Ông Tám phá mây. Họ hết 

hồn, chưng hửng. Chính tui nè. 
 

Con nhắc lại thêm lần nửa với họ, con sợ họ điếc, không nghe. Là tui, đệ tử của Ông Tám 

phá mây. Khỏi cần, Thầy tui phá mây cho mấy ông coi. Cả nhóm im lặng làm thinh, 
hết dám cãi cọ. Con là nhân chứng, tin chưa. Giỡn là không thể được, cả nhóm xanh mặt. 

 

Rồi con giảng đạo LUÔN hai chữ TỊNH ĐỘ: cho h ọ nghe. Họ là tu tịnh độ. 

 
Tịnh là gì?. Con giảng theo pháp môn họ tu: Tịnh có nghĩa là tụng, tụng, tụng kinh, tại gì 

họ tụng kinh, mình giảng khác thì họ không hiểu. 

 
Con nói tụng, tụng, tụng, tụng đến khi nào không còn tụng kinh nửa, mới là TỊNH.  

Đúng không?. Tịnh xong rồi, mình mới ĐỘ được người khác. Đi học mà đầu ĐỀ CHỮ 

TỊNH không nắm vững, học bao giờ xong. Im hết. 
 

Anh kia hỏi con; Vậy thì liệng kinh hết sao. Con nói, việc đó tui không biết. 

KHÔNG TIN phá mây, CŨNG PHẢI TIN. Nhân chứng Ông Tám còn mà. 

 
Họ còn thắc mắc chuyện Ông Tám dạy xuất hồn, hỏi con. Và ông thầy của họ là Phật 

sống; T.T.T cũng có thuyết. Tu mà xuất hồn, xuất vía là sai. Họ không tin có hồn có 

vía. Vậy anh nghĩ sao?. 
Con nói, anh tu mà xuất không được thì anh nói sai. Còn tụi tui tu xuất được, nói có. 

Tui có viết sách tu xuất hồn, cho anh mượn đọc nghiên cứu. Con chĩ cuốn sách, để trên  
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Bàn, đó là của tui. Tui có viết phần đó, cho anh mượn đọc. Họ nín luôn. 

 
Chuyện khác không tin. 

Con kể cho quý Cô Bác nghe, là con có nói môn thiền nầy giúp cho mình có sức khỏe, bớt 

bệnh và hết bệnh. Cho những người quen biết con, để họ học, họ nhờ. 
 

Nhiều người họ nói với con như vầy: Tôi không tin, là anh nói thật.  

 

Anh có giỏi thì trị bệnh cho người cháu tôi, hết bệnh trước. Rồi tôi mới tin. 
 

 Người khác cũng nói giọng nhẹ nhàng nửa: Tôi không tin, là anh nói thật. ( nói 

láo). 
Anh có giỏi thì trị bệnh cho người chồng tôi, hết bệnh trước. Rồi tôi mới tin. 

 

Con có trả lời điềm đạm như sao; Anh chị tu rồi con giúp. Con giúp dùm miễn phí, con nói 
như vậy thôi. Rồi họ cũng tu, con giúp cho hết bệnh và chồng cũng tu theo, cho tới nay là 

sáu năm.  

 

 Nhiều thanh niên gặp con, xuống tóc tu luôn. Con đâu có rủ đâu. Con hỏi sao xuống 
tóc tu vậy. Anh ta đáp, tôi thấy cái nét tu của anh, độc đáo. 

 

 Rồi con cũng hỏi anh khác lớn tuổi, tại sao anh tu vậy?.  
Anh ta trả lời con như sao: Cái lối giảng đạo của anh nghe rất rõ ràng sáng suốt. Nên tôi 

tu. 

 Có người gặp con, rồi khóc luôn. Còn nhiều chuyện nửa, khi nào có thì giờ con kể 
cho nghe. 

không lẽ mỗi người không tin. Mình cũng chứng minh cho mỗi người sao?. Vô Lý. 

 

Lê Thành Lợi 

 

 

Thân chào chú Lợi 

 
Xin phép cho tôi hỏi. Nếu chú thấy tiện thì 

trả lời, không thì thôi. Gần đây tôi nhân tiện 

đọc bài của chú, qua em cháu của tôi gửi. 
 

Tôi là người ngoài, chưa tu Vô Vi. Có câu 

hỏi như sao. 

 
91. Tại sao nhiều người có tâm hướng 

tìm Phật để thấy Phật, rốt cuộc không 

thấy. Rồi không tin là có Phật là sao?. 
 

Xin Chú Lợi minh luận dùm, cám ơn chú 

nhiều. 
 

T-V-Q 

 

 

Thành Lợi đáp: 

Dạ thưa; Là gì tâm con người quá tham lam, 
muốn tìm cái, to lớn vĩ đại ở người ra đi. Rồi 

bắt bóng, tìm chơn thì làm sao thấy Phật. 

 
Kệ;  

 

Tìm người sống hỏi, Ph t nơi mô? 

Tu hành thanh t nh, trở về vô 
Không mang chiến t ch, trên đường đạo 

Ph t giới khai thông, tự  ước vào 
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Phiếu điền đơn bệnh nhân miễn phí 

Xem phần kế 


