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SỐ - 28 NGÀY 21….THÁNG…07…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 giả Vô Vi, trong xây dựng chung cho nền đạo pháp ở mai 

sau. 

 

Tứ Lượng  
Kệ 

 

Tứ lượng Phật ban phải dồi mài 

Từ bi hành triển, hỷ xả qua 

Thương yêu xây dựng, thứ tha, thiền 
Hạnh đức muôn chiều, tiến giải thông 

 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi  

 

 
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 giả 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 bớt.  

Yêu cầu bạn vui lòng giúp tôi và giải thích thắc mắc. Xin cảm ơn. 

244. Hỏi: Tứ lượng là gì?. 

245. Hỏi: Thương yêu tha thứ là sao? 

246. Hỏi: Vô Vi học nhẫn hoà có gì đặc biệt không?. 

247. Hỏi: Học theo Phật là sao?. 

248. Hỏi: Thử hoà vô là sao?. 

249. Hỏi: Trở về không là sao ?. 

250. Hỏi: Đẹp hai tay là sao ?. 
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BẠN ĐẠO HỎI   THÀNH LỢI ĐÁP  

Odense, ngày 12/07/2012 

244. Hỏi: Tứ lượng là gì?. 
 

Đáp: Dạ thưa; Tứ lượng là bốn cái đức tánh 

tốt của nhà Phật. Từ Bi Hỷ Xả. 
 

Kệ. 

Từ lòng của Phật, bạn thiết tha 

Bi oan khổ hạnh, bạn vượt qua 
Hỷ hoan tiền kiếp, quay trở lại 

Xả bỏ việc buồn, sen trổ hoa 

 

Odense, ngày 13/07/2012 

 
245. Hỏi: Thương yêu tha thứ là sao? 

 

Đáp: Dạ thưa; Thương yêu tha thứ là từ bi hỷ 
xả. 

 

Kệ. 

Thương người quý bạn, cũng như ta 
Yêu người quý bạn, vẫn thiệt thà 

Tha thứ thương yêu chẳng trách hờn 

Thứ tha nhẫn nhục, ta cứ hoà 

Odense, ngày 14/07/2012 

246. Hỏi: Vô Vi học nhẫn hoà có gì đặc biệt 

không?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Vô Vi học nhẫn hoà là học 

theo Phật.  

 
Kệ.  

Nhẫn hòa Phật đã, vượt xuyên qua 

Vô Vi rốt ráo, theo Phật Đà 

Chúng ta cùng chung, một chí hướng 
Hướng về thanh điển, Phật hòa tan 

 

Odense, ngày 15/07/2012 

 

247. Hỏi: Học theo Phật là sao?. 

 
Đáp: Dạ thưa; Học theo Phật là học nhục. 

 

Kệ: 
 

Phật nào cũng phải, bị khinh khi 

Học tánh từ bi, nhẫn nhục đi 
Khí giới nên hành, mau tiến bộ 

Lộ trình khai mở, thử hoà vô 
 

Odense, ngày 16/07/2012 
 

248. Hỏi; Thử hoà vô là sao?.  

 

Đáp: Dạ thưa; Là nhập vào cõi không của 
Phật. 

 

Kệ. 
 

Cõi không là chỗ, của Phật tầm 

Khí khái hồn nhiên, ta vẫn yên 
An nhiên nơi đó, không tình động 

Một lòng trung đạo, trở về không 

Odense, ngày 17/07/2012 

249. Hỏi; Trở về không là sao ?. 

 

Đáp: Dạ thưa. Là trở về với Như Lai. 

 
Kệ. 

 

Tâm thường an lạc, chẳng nghĩ mong 
Vướng mắc công danh, phải Phật lòng 

Xuống đây tay trắng, xinh và đẹp 

Về không cũng vậy, đẹp hai tay 
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Odense, ngày 19/07/2012 

250. Hỏi; Đẹp hai tay là sao ? 

Đáp; Dạ thưa. Là hai bàn tay xinh xắn không dính bụi trần. Tâm hồn an nhiên, trở về nơi 

thanh nhẹ từ xa xưa. Như Lai bổn tánh. 

Kệ. 

An vui thanh thản, trở về quê 

Xứ sở quê xưa, hướng trở về 

Tâm ta vui vẻ, hành theo pháp 
Phát triển từ bi, tiến kịp kỳ 

 

 

Bạn đạo gởi lời 

Kính mến bạn Thành Lợi 

Tôi cũng là người Việt Nam mà từ xưa cho đến bây giờ. Tôi chưa nghe ai giải thích; hai chữ Việt 

Nam như là bạn giải thích trong kỳ báo vừa qua. Tôi rất lấy làm lạ. 

Không phải chỉ mình tôi không hiểu rõ, hai chữ Việt Nam là sao. Nhưng tôi cũng đã thăm dò rất 
nhiều người, họ cũng không biết rõ. 

Nhưng mà theo sự suy nghĩ riêng tôi, chắc cũng có thể 80 triệu người VN, cũng có thể không 

biết rõ, hai chữ Việt Nam là gì. Có ý nghĩa gì, mặc dù là người Việt. 

Lần đầu tiên tôi được vinh dự, nghe bạn giải thích hai chữ Việt Nam, thật cao siêu thâm hậu. 

Tôi thiết nghĩ và rất hãnh diện, được sanh là người dân tộc Việt Nam. Như bạn đã giải thích. 

Tôi rất lấy làm vinh hạnh khi đọc bài viết của bạn và rất mong muốn kết làm bạn tri âm. 

Thành kính 

N-T 

 

København, ngày 20/07/2012 

Kính gởi Thành Lợi 

Nhờ Thành Lợi, giúp dùm chứng bệnh bực mình và nhức đầu. Tôi hay thường uống thuốc nhức 

đầu nhiều năm. Nhưng mà sao, càng uống càng nhức.  Càng ngày càng rối loạn, không nhớ hay 
quên. Vậy thì tôi phải làm sao, nhờ Thành Lợi giúp dùm. 

Thành kính biết ơn 

BM 

Thành Lợi đáp 

1. Cô Bác Anh Chị đừng suy nghĩ, bất cứ cái gì, ai nói với mình. Hoặc mình suy nghĩ đến. 
2. Có vấn đề khó khăn tới. Làm thinh, niệm Phật, lạy Phật và uống thuốc Phật thường 

xuyên. 

3. Trời Phật sẽ giúp điển cho Cô Bác bớt nhức đầu, bực mình và sống lâu. 

4. Nên tin tưởng và thực hành đúng đắn. 

 

 Cách thức uống thuốc Phật ( hít thở điểnquang Phật ). 
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Trước khi hít, thở ép bụng, xả hơi ra hết. Thì tự động mũi hít vào. Hít như vậy mới đúng. 

Ngồi thở: Để bụng trống. Dùng ý nói mỗi lần thở:  

Đầy rún, đầy bụng, tung lên bộ đầu. Dùng mũi hít hơi vào, miệng ngậm lại và cong lưỡi lên.  

Hít vô và thở ra là một lần.  Khi thở ra thì ép bụng ra cho hết hơi. 

1- Rồi bắt đầu, đếm là: 10-10; 10-9; 10-8; 10-7; 10-6; 10-5; 10-4; 10-3; 10-2; 10-1. 

2- Đếm: 9-9; 9-8, 9-7; 9-6; 9-5; 9-4; 9-3; 9-2; 9-1. 

3- Đếm: 8-8; 8-7; 8-6; 8-5; 8-4; 8-3; 8-2; 8-1. 

4- Đếm: 7-7; 7-6; 7-5; 7-4; 7-3; 7-2; 7-1. 

5- Đếm: 6-6; 6-5; 6-4; 6-3; 6-2; 6-1. 

6- Đếm: 5-5; 5-4, 5-3; 5-2; 5-1.  

7- Đếm: 4-4; 4-3; 4-2; 4-1. 

8- Đếm: 3-3; 3-2; 3-1. 

9- Đếm: 2-2; 2-1. 

10-Đếm: 1-1. 

Cách thức đếm số từ cặp ( 10-10; 10-9; 10-8………..10-1). Đếm như vậy nó không lộn xộn 

con số.  

HỎI ; Tại sao phải bắt đầu, đếm con số 10?.  

Đáp; Con số 10 là con số Thập Phương Phật.  

 

BÀI THƠ UỐNG THUỐC TRƯỜNG SANH  

UỐNG THUỐC PHẬT 

Đây là nguyên lực điển năng 

Mình nên hành lấy để mà sống lâu 

Tu hành đừng có nệ câu 

Pháp nầy cũng của Phật Trời truyền ra 

 

Hít vào nguyên khí hổn ngươn 

Uống vào thuốc Phật để mà hoà tan 

Điển hồn thể xác lạc quan 

Mới hay mới biết điển Trời ân ban 

 

Từ đây tâm thức sống an 

Tu thiền luyện đạo, điển quang dồi dào 

Từ đây tâm thức ước ao 

Sống trong thới giới nhiệm mầu Phật ban 

Hít vào nguyên khí Trời ban 

Thọ lâu ân hưởng tình Trời sống vui 
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Hôm nay mới biết bùi ngùi 

Lệ sa nước mắt, tình Trời vấn vương 

Kính chúc quý Ông Bà Cô Bác Anh Chị thành công. Phương pháp Điển năng, thuốc Phật. 

Kính bái 

Con; Lê Thành Lợi 
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BÀI THƠ SONG NGỮ  

BỆNH NHỨC ĐẦU KINH NIÊN 

HOVEDPINDE I MANGE ÅR !! 

 

Denne sygdom ligger i hjernen i mange 

år 
Man bliver bange og fuld af bekymring 

Derfor bliver man syg og ked af det 

Man bør dyrke meditation og derved 
reducere sygdommen 

 

Mange mennesker får ondt i hovedet 

Og tager meget medicin men sygdommen 
eksisterer stadigvæk 

Man håber på at lægerne kan hjælpe en 

hurtigt 
Men sygdommen bliver værre og værre 

 

Men dyrker man meditation  
Vil man hurtigt kunne reducere 

sygdommen 

Mange mennesker kan ikke undgå 

hovedpinen 
Fordi verden bliver mere og mere 

forurenet 

 
Hvis man ikke dyrker meditation bliver 

man psykisk syg 

Fordi man ikke er klar over det tænker 
man alt for meget 

Nu Vo Vi meditation hjælper dig med at 

forandre dine tanker 

Så du får det bedre og reducerer sygdom 
 

Man bliver ikke sur på nogen 

Men holder sin mund og reparer sjælen 
og kroppen 

Man bliver ikke utilfreds med nogen 

Men rehabiliterer sig og sygdommen vil 

forsvinde 
 

Med venlig hilsen 

Thanh Loi Le 
 

 

 

Bệnh nầy là bệnh kinh niên 
Thần kinh hốt hoảng tại vì sợ lo 

Thế nên bị bệnh buồn so 

Cần nên tu tịnh bệnh tình sẽ qua 
 

 

Nhiều người bị bệnh đầu đau 

Uống nhiều thứ thuốc mà mình vẫn đau 
Mong tìm bác sĩ trị mau 

Không dè vẫn bị đầu đau quá nhiều 

 
 

 

Mau mau tu luyện pháp thiền 
Để mình giảm bớt nội tình bệnh đau 

Người nào cũng phải đầu đau 

Tại vì thế giới ngày nay  nhiễm trùng 

 
 

 

 
Không tu sẽ bệnh phát khùng 

Tại vì không biết đem vào nội tâm 

Giờ nầy pháp lý chuyển tâm 
Giúp cho bớt bệnh tâm hiền hơn xưa 

 

 

 
 

Không còn oán trách ai oan 

Im mồm câm lặng mà lo sửa mình 
Không còn tâm tánh bất bình 

Chỉ lo tu sửa bệnh tình sẽ an 

 

 
 

Kính bái 

Thành Lợi Lê 
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 Triết Học Vô Vi 

 

 
Trên con đường tu học thì nó dài đăng đẳng mà người ta còn gọi là con đường Thiên lý. Con 

đường Thiên lý là con đường trở về Thiên Quốc, nơi đấng Cha lành đang ngự. Nơi đó ngày và 

đêm, Ngài mong mỏi các con Ngài thức tâm tu học mà quay về nguồn cội. Trên con đường hành 
hương xa xăm dịu vợi như thế, con của Ngài vất vã tìm về con đường chân lý mà Ngài đã chỉ 

dạy.  

 

Tùy theo tâm thức của mỗi linh căn xuống thế học hỏi, để thức tâm. Hai chữ ” Thức Tâm ” nghe 
qua thì nó thông thường lắm, chứ thật sự chữ; Thức tâm rất quan trọng cho hành giả tu Vô Vi. 

Thức tâm là trong khổ nạn, có nghĩa là mình thấu triệt được sự sai lầm của chính mình. Để 

mà từ đó mình cố gắng vun bồi sự quyết tâm tu học của mình, để tìm ra một cái gì sáng sủa 
hơn. 

 

Từ những cái thức tâm sai lầm những hành động của mình, nhận thức nó là tối quan trọng, để 
mình sửa tiến trên con đường tu học. Thì mình mới thực sự dấn thân sửa tiến, đang trên con 

đường sửa tiến thì mình sẽ từ từ ” Ngộ ” trong nhiều cảnh, nhiều màn, để mà thức tâm trong 

hiện thực đời sống hằng ngày. 

 
Ngộ là gì?  

Mình sẽ ngộ nhiều cảnh, nhiều màn khác nhau trong lúc thiền định, đi đứng nằm ngồi, trong 

giấc ngủ, trong việc làm. Nói chung trong đời sống hằng ngày 24/24. Tại sao mà phải 24/24, vì 
bề trên Phật Trời ân độ cho chúng ta từng li từng tí, cũng giống như mình thương con mình 

24/24.  

 
Cảnh giới mình khai ngộ và chứng minh bằng sự hiểu biết và thấy bằng con mắt thiệt của mình 

mà nói lại cảnh giới nầy, cảnh giới nọ, là nó phải đi qua như vậy bằng sự hành, hiểu, biết, thấy 

và chứng ngộ.  

 
Cũng có nhiều người tu mà thấy được cảnh nầy cảnh kia tưởng rằng mình ngộ trong lúc hành 

thiền hoặc là mộng mị, rồi nói ra cho người khác cũng tu mà không được thấy cảnh đó, rồi cả 

hai lầm lẫn tưởng rằng cảnh giống như là phim ảnh. Cảnh đó cũng có, trong giới tu thiền là nhắc 
nhở chúng ta tu thôi, duyên tiền kiếp có tu. Nên nay mình tu là thấy cảnh nầy cảnh nọ. Cảnh 

như vậy là cảnh giã mà người ta gọi đó là Tề Luân Hư Cảnh. 

 

Cảnh giới mà mình chứng ngộ là cái cảnh ngay trước mặt chúng ta như tôi đã trình bày ở 
trên, mình tu mà thật tâm từ bỏ nghiệp tâm mang thì mình sẽ từ từ chứng ngộ từ cảnh hiện 

thực trước mắt chúng ta qua hành động tư tưởng cũng như trong lúc ngủ và hành thiền.  

 
Dần dần rồi mình mới quen đi cảnh giới mà mình mới vào tu thiền không biết không nghe và 

không thấy. Chỉ nghe qua những bạn tu trước thấy cái nầy cái kia nói ra làm cho mình xôn xao. 

Họ thấy là họ thấy cái của họ, chứ không phải cái của mình, cái của mình nó khác hơn cái của 
họ, bởi vì tiền kiếp của mỗi người khác nhau. Tiền kiếp là kiếp hồi xưa kiếp trước. 

 

Mình tu một thời gian rồi, mình phải chịu nguy nan, khổ nạn trên con đường tu như các vị đi 

trước họ đã kể trong quá trình tu học. Như là chuyện Quan Âm, chuyện Mục Kiền Liên, chuyện 
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Đức Chúa bị hàm oan, Đức Phật bị chửi mắn.v.v. Mình phải trải qua như các Vị đó lần hồi thì từ 

từ rồi mình mới thức tâm và hiểu biết qua cõi huyền bí mà mình không hay là mình hiểu biết 

như vậy. Cái sự hiểu biết cái cõi huyền bí mắt phàm không thể thấy và so sánh được.  
 

Tu tới đây, từ từ mình sẽ gột bỏ cái tâm phàm của mình để hiểu, biết và thấy cái huyền bí của 

chư Phật. Mà chính hành giả tự thực hành và tự kiểm chứng lấy, chứ mình không có nghe ai nói. 
Chính mình nói bằng lương tâm, lương tri và lương năng của mình thì nó hiệu quả hơn trong mỗi 

hoàn cảnh khác biệt nhau. 

 
Mình sẽ dần bước và tiếp tục ngộ đạo trong nhiều cảnh giới khác nhau. Như là hạt cát, trái cam 

nó đã đúc kết cả càn khôn vũ trụ mà hình thành một hạt cát hay là trái cam.  

 

Trước khi mà thành hạt cát, thì nó là một thứ cặn bã của thanh quang từ bên trên rơi vào không 
gian. Trong không gian nhờ sự tôi luyện của càn khôn vũ trụ trong hai cực nóng và lạnh, rồi biến 

thể thành bụi, thành cát, thành đất, thành cây cỏ, thành thú, thành con người, rồi con người sẽ 

biến thành Thần, Thánh, Tiên, Phật và Tiểu Linh Quang. 
 

Trong thời gian tu học như thế nầy thì mình sẽ tiếp tục ngộ từ cái hồn con thú, cái sự tiến hóa 

của cái cây, rồi mình sẽ chứng ngộ được trong cảnh địa ngục trước khi chết con người ta phải bị 
đọa đày làm sao, rồi sao khi chết, linh hồn nó sẽ đi về đâu.  

 

Rồi hiện tại như bây giờ cảnh giới nhơn gian, con người ta phải sống làm gì cho trọn đạo. Trong 

thời gian nầy là chúng ta đang làm, đang học đạo làm người để mà tiến về thiên đạo, thiên 
giới để học đạo ở bên trên mà ngộ đạo. 

 

Học đạo ở bên trên nó mới siêu hơn, thượng giới mà. Nói tới đây thì người chưa tu, chưa hành 
làm sao mà hiểu.  

 

Vậy chứ Đức Phật Thích Ca, Đức Chúa các Ngài đó học đạo ở đâu? Có phải từ bên trên 

thượng giới không.  
 

Học trong kinh vô tự thí dụ như cái câu nầy tự trong tâm tôi viết ra câu kệ như sau”  

 
Trong không mà chẳng thấy gì ” 

” Nhưng mà hiểu biết từ từ thấy luôn ” 

 
Mình phải vượt qua nhiều thứ cảnh đời trắc trở rồi mình mới hiểu đạo là từ trong tâm thức chứng 

nhận, chứng ngộ. Chứ đừng có nghe người khác nói mà tưởng tượng như là cảnh nầy cảnh nọ 

như là trong phim là không có đúng. 

 
Chẳng hạn tu một thời gian cũng lâu lắm rồi tôi mới ngộ cái cảnh như Thầy giảng như vầy nè. 

Hạt bụi là mình thấy nó dơ dáy, nhiều người khinh thị nó. Nhưng tôi ngộ lại cái khác, nó là hạt 

bụi thiệt nhưng mình phải nhịn nhục nó, mình không được khinh thị hay bôi bác hạt bụi dơ dáy 
đó. Vì hạt bụi đó nó đem lại nguồn sống cho mình. Mình từ nó mà ra, bởi vì nó là quá thân của 

cặn bã thanh quang, nó che chở cho ta, nó nuôi sống ta và hạt bụi dơ dáy đó cũng là chính Mẹ 

của chúng ta mà mình không hay biết. Không tin thì sau nầy ai cũng chết và ai cũng nói cát bụi 
sinh ra ta và ta cũng sẽ trở về với cát bụi. Đó đúng không! 

 

Hạt bụi là cặn bã của thanh quang từ bên trên rơi xuống trần gian, chưa thành bụi nó chính là 

nguyên tử năng lẫn lộn trong không khí. Mà khoa học đã chụp hình được mà khoa học chưa biết 
nó phát nguồn từ đâu và trái đất nầy hình thành cũng từ nó. Khoa học chưa biết trái đất nầy cấu 

trúc làm sao. Chỉ có tâm linh dẫn chứng nó siêu diệt hơn. Hạt bụi nó chính là nguyên tử năng, là 
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siêu vi trùng là nhờ sự âm dương chuyển hóa mà con người ta từ gốc gác đó mà ra. 

 

Kết tinh của nhiều hạt bụi trở thành một trái đất khổng lồ. Tất cả những gì trên thế gian 
là do trái đất chiết ra, có phải nguồn sống hiện tại của chúng ta bây giờ là nhờ hạt bụi dơ dáy đó 

không. Thế nên hiểu được đạo rồi thì tôi không dám khinh thị hạt bụi nó là vậy. 

 
Nhờ cái sự tôi nhịn nhục hạt bụi dơ dáy đó mà tôi đã ngộ được đạo từ cái chỗ thối tha dơ dáy 

như là hạt bụi mà viết ra những lời siêu lý như trên. Những lời siêu lý bên trên mà tôi đã viết, ai 

đã dạy cho tôi. Đâu có Thầy nào kèm dạy tôi đâu, có phải từ bên trên thượng giới không. Những 
cái sự hiểu biết bên trên nầy, thế gian không có Thầy dạy. Chỉ có cõi Vô Vi mới truyền nỗi thôi, 

học trong kinh vô tự là do Thầy vô tự chân kinh truyền. 

 

Nhờ mình nhịn nhục hạt bụi mà mình ngộ được cái cảnh huyền vi bên trên. Thì mình ngộ được 
Mẹ của mình nhịn nhục biết chừng nào mà còn bị chà đạp và bị chửi mắn là dơ dáy. Nhưng mà 

người vẫn nhịn nhục.  

 
còn Cha của mình cũng đại nhẫn như Mẹ mà thôi cứ tận độ cho mình từ li từ tí. Mình buồn thì 

ổng buồn, mình vui thì ổng vui, sao mà Ổng không biết. Ổng là cái nguyên khí điển mà 

mình hít thở hằng ngày đây nè. Có khi mình dư thừa, mình không biết mà xài quá lố là 
nói tầm bậy là tưởng mình nói đúng. Nói cho hết nguyên khí luôn, có người nói nhiều 

quá; chết tức luôn là vậy. 

 

Cũng nhờ cái sự mình ngộ được cái cảnh tầm thường như là hạt bụi, rồi cái giác quan mình nó 
hiểu được chiều sâu của đạo lý ở bên trên mà nói ra đức tính của Cha Trời, Mẹ Đất mình là đại 

nhẫn mà mình gìn giữ cái nguyên khí đó mà tu và nói lại cái chữ ngộ là sao và cái chữ cảnh là 

gì, cho người tu đừng có lầm cảnh như là phim. 
 

Giác ngộ là mới chứng được quả vị đại thừa thôi, rồi cũng còn phải tu nữa cho đến cảnh hư 

không đại định. Thấy được cảnh là ta và ta cũng là cảnh thì mới đạt. 

 
ĐẠI NGỘ - ĐẠI GIÁC 

 

Người tu thì chẳng vọng cầu 
Cứ hành hành triển ngày ngày qua mau 

Vượt qua bao cảnh gian lao 

Người tu chẳng nghĩ ta tu được gì 
Tu rồi thì hướng tâm tu 

Con đường trắc ẩn không hề gian nguy 

Tu thì chẳng kể công tu 

Làm thinh im lặng mà nghe lý Thầy 
Lý Thầy chỉ bảo rành rành 

Thường xuyên áp dụng mỗi ngày qua mau 

         Thầm tu thầm tiến không hay 
Nghe lời Thầy dạy từng câu nói rằng 

Cả muôn ức ức con người 

Chưa nghe qua được học bài nhịn nhau 
Nhịn là thực hiện tối đa 

Nhục luôn thể diện mới là độ tha 

Thì ra nhịn nhục giác tha 

                                        Ngộ luôn đức tín của Ngài Thiên Tôn 
Điển tâm nhịn nhục siêu phàm 

Giác là thấu hiểu rõ ràng phân minh 
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Ngộ là tự đạt nẻo đường vui hay 

 

Kính bái 
Lê Thành Lợi 

 

 
  

NGUYÊN TẮC 1 

 

HỌC LÝ THUYẾT THIỀN ĐỊNH XONG= THÍ NGHIỆM NGAY CÁI MÌNH HỌC ( diệt 
tham dục…… ) 

 

ĐÁP SỐ= GIÁC NGỘ LIỀN 
 

Học thiền điển pháp, sẽ giao liên 

Giác ngộ triền miên, thí nghiệm liền 
Tu trong nguyên tắc, không hề lạc 

Tiến triển rõ ràng, điển trợ duyên 

 

Lê Thành Lợi 
 

NGUYÊN TẮC 2  

 
Nghịch Đời # Thông Đạo 

 

________________________________________ 

 
NGUYÊN TẮC 3 

 

Vào một thế giới mới # Quên đi thế giới cũ 
________________________________________ 

 

NGUYÊN TẮC 4 
 

Trống Đầu, Tâm Rỗng # Bỏ đi cái suy nghĩ, trong đầu mình 

 

 

 
NGUYÊN TẮC 5 

 

Thấy cái xấu là cái tốt thì cái nào cũng tuyệt 
 

 
NGUYÊN TẮC 6 

Người thì đúng, mình thì sai 
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Con có thể giúp quý vị, miễn phí. 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. Bệnh là do điển khí sinh ra. Nếu 

mình có điển quang tốt thì hết bệnh, sống 

lâu. 

 

TRỊ BỆNH MIỄN PHÍ 

TRÊN INTERNET 

                   

            Con ; Thành Lợi Lê 

 

    

 

 

 

 


